
Стоките могат да бъдат закупени и онлайн на www.masterhaus.bg 0700 10 321национален номер

Създаваме заедно
от 1 до 31 юли  2018

39 
99
за брой45 

99
за брой

9 
99
кв.м.

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

*възможност за оцветяване с тониращи пасти за латекс

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

арт.№ 1005010142
             1005010143

7
мм

супер цена

10 
99
кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция 
- размер: 45 х 45 см 
- цвят: бежов

арт.№ 1002030490

ДУШ СИСТЕМА
- стационарен и 
   подвижен душ, 
   шлаух Omega

арт.№ 0102030109
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цени от 

5 
99

за брой

ИНТЕРИОРНА БОЯ
- вододисперсионна боя за тониране
   за боядисване на стени и тавани в закрити помещения
- разход: 80-90 мл./кв.м.
- опаковки: 1л, 2л, 4л, 10л, 15л

арт.№ 0203030157 - 0203030161

безплатно 
тониране 
по картел Select

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

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

- опаковка: 15 л
арт.№ 0203010085

23 
99
за брой

Спрей 
против мухъл 
със сребърни йони 

- за дезинфекция и почистване   
   на твърди (непорьозни)
   повърхности на 
   открито и закрито
- за оптимална и дълготрайна 
   защита срещу плесен, 
   гъбички, бактерии
- биоцидът е готов за употреба   
   и се нанася директно от 
   опаковката  
- опаковка: 500 мл

арт.№ 0605010566

безплатно
тониране 

4 цвята
Боя за метал
3 в 1 All metals

- за боядисване на слабо  
   ръждясали или почистени от 
   ръжда, но не до метален 
   блясък, стоманени 
   повърхности, парапети, огради, 
   резервоари
- повърхности от цветни метали
   (алуминий, цинк, мед)
- разход: 70мл./кв.м.   
- опаковка: 0,500л 
- цвят: бронз, графит, 
   мед и платина

арт.№ 0201010442 - 445 11,49 лв/бр.

79,99 лв/бр. 

15 цвята

Алкидна боя 
 
- за боядисване на дограми, 
   дървени и метални врати, 
   парапети, огради и други
- разход: 80-90 мл./кв.м.
- опаковка: 0,650л
- ефект: сатен

арт.№ 0201010420 
             0201010422 - 435 5,19 лв/бр.

НОВО

6,19 лв/бр.

Входна постелка
- собствен внос Полша
- размер: 40 х 60 см
- размер: 45 х 75 см

арт.№ 1004030047-49
             1004030053-055
             1004030057-059

супер цена

цени от 

5 
99
за брой7 

99
за брой

PVC ламперия 
Римини

- за декорация 
   на стени и тавани 
   в мокри помещения
- произход: Турция
- цвят: сив
- размери: 
   0.8см х 25см х 270см 
   (0,675 кв.м./лист)
арт.№ 1006020106

2 
99

за брой

Тапет
- 90 г
- фин, еднопластов хартиен тапет
- размер на ролка: 0,53 / 10 м 

арт.№ 1006010282 - 284
             1006010003
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от 1 до 31 юли 2018

супер цена

6 
29

за брой

ЛАЗУРЕН ЛАК
- за защита и декорация 
   на предмети от дърво, 
   експлоатирани на открито 
   и в закрити помещения
- опаковка: 0,750 л
- разход: 80 - 100 мл/кв.м.
 
арт.№ 0202010107-118

12 цвята

Мазилка 
силиконова 
Xpert

- прилага се като краен слой 
   при термоизолационни системи
- структура: драскана и влачена
- едрина на зърното: 2 мм
- висока пропускливост и 
   ниска водопоглъщаемост 
- устойчивост на влага, 
   атмосферни влияния и 
   механични въздействия, безвредна
- разход: 2,5 - 3,0кг/кв.м.
- опаковка: 25кг
- цвят: бяла и трансперантна
- възможност за тониране на машина

арт.№ 0204030116, 0204030279, 
             0204030280, 0204030281

44 
00

за брой

Универсален грунд за стени 
Xpert

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

17,99 лв/бр. 

54,00 лв/бр. 

7,29 лв/бр. 

Импрегнатор 
за дърво Aquis

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

- опаковка: 0,750л

арт.№ 0205020007

- опаковка: 3,50л  

арт.№ 0205020006 

Бързосъхнещ 
емайллак
- за боядисване на 
   предварително грундирани 
   метални и дървени повърхности
- отличен гланцов ефект, устойчив на влага,    
   механични въздействия и атмосферни влияния
- разход: 80 - 120 мл/кв.м.   
- опаковка: 0,750 л
- цвят: бял, черен, слонова кост и сив

арт.№ 0201010271- 273, 
             0201010282

цени от 

10 
49

за брой

Латекс супер бял

- устойчива 
   декоративна боя 
   за вътрешно боядисване 
   на водна основа
- отличава се с висока 
   покривност и белота
- разход: 100 - 120мл/кв.м.
- опаковки: 2,5л., 4л., 8,5л., 15л.
- цвят: бял
- възможност за 
   тониране на машина

арт.№ 0203030162 - 0203030165

12 
99

за брой
- опаковка:  5 л

арт.№ 0205010023

- опаковка:  25 л

арт.№ 0205010024

4 
49

за брой

Пътека
- размер: 70 х 140 см
- с гумирана  основа

арт.№ 1004050502 - 507
29 

49
за брой

разнообразие 
от багри, десени 

и размери

супер ценав Бургас, Несебър и Приморско!

Пътеки и килими Флорлукс
- произход: Белгия
- висока плътност и 
   устойчивост при експлоатация
- лесни за почистване   
- антистатични  

супер цена

цени от 

19 
90

за брой
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Метални покривни 
системи, 
керемиди, елементи, 
аксесоари, 
трапецовидна 
ламарина

отстъпка

*отстъпката важи за метални 
керемиди и трапецовидна ламарина

 в Бургас и Приморско!
Вълнообразни 
битумни листове 
Guttanit K11

- за изграждане на покриви на летни  
   къщи, градински павилиони, 
   навеси, халета
- 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       

11,49 лв./бр.*продажба само на брой

- PVC
- цвят: кафяв и пясък 
- улук: �115 мм и �140 мм
- тръба: �80 мм

бетонови керемиди, аксесоари, 
соларни и отводнителни ситеми

супер цена

Подпокривно 
фолио

*продажба само на цяла ролка

- 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      68,00 лв.

120 г/кв.м. арт.№ 1103070029
- цена /кв.м.               1,05 лв.
- цена /ролка      84,00 лв.

Покривна 
отводнителна
система

отстъпка

*цената е за керемида  1/1 Класик

Цялостни 
покривни решения

11 
70

за кв.м.

цени от 
*

Коминни системи

отстъпка

 престиж
 комфорт 
 енергийна ефективност
 пожаробезопасност

продукт по поръчка

НОВО
модел Сахара
- коефициент на полезно действие над 67%
- моделът е с керамично стъкло
- номинална мощност: 10 kW
- максимална мощност: 15 kW
- размери: Ш/В/Д 58/82.5/52 см 
 
                                арт.№ 0703060006 

Камина 
за вграждане 

369 
00

за брой4 х 92.25 лв.
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от 1 до 31 юли 2018

Подова замазка 
Баумит Солидо Е160

- циментова смес за 
  приготвяне на плаващи
  и свързани 
  подравнителни замазки
- клас С16; F3, съгл. EN 13813
- разход: ~ 20 кг/кв.м. 
   за 10 мм дебелина 
арт.№ 1101070010 

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 

Не изпускайте своя шанс! 
Включете се 
в играта на 

MASTERHAUS и 
HENKEL 

до 31.08. и може
 

ДА СПЕЧЕЛИТЕ
 мотоциклет 

Peugeot Kisbee!

Лепило за плочки 
weber.col Флекс

- лепило за плочки с 
   повишена еластичност 
- за лепене на плочка в/у плочка
- за подово отопление
- за полагане на керамични 
   плочки, теракота, гранитогрес, 
   естест. каменни облицовки
- за интериорна и екст. употреба
- клас C2TE
- опаковка: 25 кг

арт.№ 1101010021 

Лепило 
за плочки
Masterhaus 
Fliesenkleber

- суха смес за лепене на   
  фаянсови и теракотни плочи
- разход: около 3.5-5кг./кв.м.
- клас С1Т
- опаковка: 25 кг

арт.№ 1101010010

13 
99
за брой

14 
99
за брой 4 

89
за брой

Монтажно 
лепило  
  

- за лепене на 
дърво, керамика, 
гипскартон, 
   ПДЧ, камък, 
пластмаса и др.
- за работа на 
открито и закрито
- с висока крайна 
якост

арт.№ 1106020052

9 
49

за брой

79,99 лв/к-кт 

99,99 лв/бр. 

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

Уплътнителна 
лента за 
хидроизолация
   
- полага се в хидроизолационния 
  слой при оформяне на ъгли в  
  мокри помещения, 
  бани, тераси
- дължина: 50м

арт.№ 1106050042

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

арт.№ 1102050007

2 
99

за брой

4 
79

за брой

Лепило 
за 
полистиролни 
профили 
ADEFIX

- 310 ml

арт.№ 1106020152

39 
99

к-кт

супер цена

Пълните условия вижте на www.masterhaus.bg
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17 
99

кв.м.

Гранитогрес
- първо качество
- произход: Турция 
- размер: 45 х 45 см 
- цвят: имитация на дърво

арт.№ 1002030444

4,19 лв/бр.

Фриз
- размер: 6 х 50см 
- листа
 
арт.№ 1001040491

15,99 лв/кв.м.

Фаянс
- размер: 20 х 50см
- цвят: светло сив, сив

арт.№ 1001010450- 451

11,19 лв/кв.м.

Фаянс
- размер: 25 х 33см
- цвят:  бежов, охра

арт.№ 1001010286 - 287

15,99 лв/кв.м.

Гранитогрес
- размер: 33,3 х 33,3см
- цвят: сив

арт.№ 1001020169

12,99 лв/кв.м.

Гранитогрес
- размер: 33 х 33см
- цвят: бежов, охра

арт.№ 1001030236 - 237

20,90 лв/кв.м.

Декор
- размер: 20 х 50см
- мозайка микс, листа

арт.№ 1001040476
             1001040490

15,99 лв/кв.м.

Декор
- размер: 25 х 33см
- мозайка микс

арт.№ 1001040275

155 
00

за брой

165 
00

за брой

Параван 
за баня
  
- стационарен
- матирано стъкло 6мм  
- хром профил

- размер: 70 х 200см

арт.№ 0105030303

- размер: 80 х200см  
  
арт.№ 0105030311 

в Бургас,Несебър и Приморско!

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: бежов

арт.№ 1001030258

11 
59
кв.м.

НОВО
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Вертикален електрически бойлер
с прецизна технология INSUTECH Plus

GCV 8047 24D C21 TS2R

№ 0702030228
268,99 лв.

Обем: 82 л
Мощност: 2400 W
Диаметър: 47 cm
Енергиен клас B

GCV 8044 30 B11 TSR

№ 0702030121
208,99 лв.

Обем: 82 л
Мощност: 3000 W
Диаметър: 44 cm
Енергиен клас C

Вертикален стандартен
електрически бойлер

GCHL 8044 30 B12 TSR

№ 0702030128
228,99 лв.

Обем: 82 л
Мощност: 3000 W
Диаметър: 44 cm
Енергиен клас C

Хоризонтален
електрически бойлер

№ 0702020020
GCU 1520 L52 RC
монтаж под мивка

GCA 1520 L52 RC
монтаж над мивка

№ 0702020019

№ 0702020019/0702020020

GCA/GCU 1520 L52 RC

139,99 лв.

Обем: 15 л
Мощност: 2000 W
Терморегулатор

Енергиен клас A
Год. консумация на 
ел.енергия 534 kWh

Енергиен клас B
Год. консумация на 
ел.енергия 571 kWh

Год. консумация на 
ел.енергия 571 kWh

Год. консумация на 
ел.енергия 1315 kWh

Год. консумация на 
ел.енергия 1422 kWh

Малолитражен бойлер

81,90 лв/бр.

*смесителят не е включен в цената

Мивка
- цвят: бял
- размер: 46 см

арт.№ 0103010133

внос Чехия

18 
49

за брой

Смесители хром 
керамична глава �35мм

- за умивалник, стенен

арт.№ 0102010571

64,00 лв/бр.

- за душ 

арт.№ 0102010574

79,90 лв/бр.

138,99 лв/бр.

- GRANDE, за умивалник, стоящ

арт.№ 0102010572

79,00 лв/бр.

- за вана/душ, стенен
 
арт.№ 0102010573

82 
99

за брой

Моноблок
- комплект: тоалетна     
   чиния с долно оттичане
- казанче с механизъм 
   тоалетна седалка
- цвят: бял

арт.№ 0103030107

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

арт.№ 0103030128

98 
99

за брой

Шкаф с мивка 

- PVC   
- размери: 50 х 42 х 85см
- панти "soft close"механизъм

арт.№ 0101010550

79 
99

за брой

Огледало 
за баня
- с LED осветление
- размери: 50 х 70 см

арт.№ 0101030173

Аксесоари за баня

серия 
Slim и Rift

4 х 57.25 лв.

отстъпка
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Корниз
 
- единичен
- цвят: сребро 
- с накрайник топка
- размер: 1.6, 2.0, 2,4 м

арт.№ 0303010309
             0303010310
             0303010311

Завеса воал
- размер: 145 х 250 см
- с перделък

разнообразие 
         от цветове

10 
99

за брой

НОВО

ЛАМИНИРАН ПОД
- произход: Полша
- клас: АС3/31
- декор: Дъб Котидж, Светла Кимба
- опаковка: пакет - 2.131 кв.м.
- размер на ламела: 1380 х 193 х 8 мм
- серия Old Style 
- за натоварени жилищни помещения и 
   за умерено натоварени обществени зони

арт.№ 1005010151
             1005010153

8
мм 11 

49
кв.м.

+ подарък 
подложка за ламиниран 

под - 1,8 мм

Щори 
отстъпка

- произход: Сърбия
- дължина: 2 м
- различни релефи
- за стени и тавани

арт.№ 0304040275-284, 0304040307

3 
99

пакет

супер цена

-18 %
отстъпка

Картини Полистиролни
профили

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

Декоративни плочи за таван EPS
- експандиран полистирол
- размер: 50 х 50 см
- пакет: 2 кв.м.
- възможност за боядисване с   
   вододисперсионна боя

арт.№ 1006040015 - 17

интериорно допълнение за 

вашия дом, хотел, офис ...

цени от 
19 

99
за брой
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16 99
за брой

ДЪСКА ЗА ГЛАДЕНЕ
- размер: 30 х 90 см

арт.№ 0606020036

Мрежа за врата против комари
- цвят: черен
- 18 магнита
- размер: 100 х 210мм

арт.№ 1104020058 

7 
99

за брой

25 99
за брой

Простир за таван 

- 1,8 м
- 6 пръчки

арт.№ 0606030030

само в Несебър и Приморско!

на избрани     
   модели и марки

*снимката е илюстративна

Лятно работно облекло

35 99
к-кт

Комплект за 
почистване
TWISTER

арт.№ 0605030645 

Алуминиева 
стълба
- 4 стъпала
                  
арт.№ 1107020021

39 
99

за брой

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

арт.№ 0302120018, 014

175
kg

38 
99

за брой

66 
99

за брой

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

арт.№ 0601010076, 0601010080

супер цена

- магнитно затваряне



Тиган 
- тефлон 2 мм

- 24 см          9,99 лв/бр.

- 26 см 10,99 лв/бр.

арт.№ 0602040329-330

10 |      ДОМАКИНЯ
Лесно за използване и поддръжка 

незалепващо покритие 
за ежедневна употреба

25 
59

за брой

29 
99
к-кт

11 
99

за брой

Тенджера
Perla
 
- 14 см
- 1 л
- капсуловано трислойно дъно
- неръждаема стомана
- стъклен капак

арт.№ 0602030177 

Прибори за хранене

вилица основна - 3 бр.

арт.№ 0603020068  3,59 лв.

лъжица основна - 3 бр.

арт.№ 0603030087   3,59 лв.

нож основен - 2 бр.

арт.№ 0603010222   6,59 лв.

лъжица за кафе - 6 бр.

арт.№ 0603030088   4,59 лв.

4 39
за брой

цени от 

9 59
за брой

*аксесоарите не са включени в цената

Сервиз 
за хранене
- аркопал
- цвят: бял
- 19 части
     6 бр. десерт
     6 бр. основна
     6 бр. дълбока
     купа 23 см

арт.№ 0602060277

29 
99

к-кт

Сервиз 
за хранене
- аркопал
- цвят: черен
- 19 части
     6 бр. десерт
     6 бр. основна
     6 бр. дълбока
     купа 23 см
арт.№ 0602060278

Купа с капак
 
- огнеупорно стъкло
- размер: 17, 20, 23 см 

арт.№ 0602081360 - 62

Сушилник 
за чинии
 - 1 ниво
арт.№ 0606030115

Чаши за бира
комплект
- 385 мл
- 6 броя

арт.№ 0602010029

За вас бъдещи родители и новодомци,
МАSTERHAUS ви подкрепя в 
най-вълнуващите събития в живота.

Заповядайте през месец Юли 
в магазините на MASTERHAUS
и вземете своята карта с -10% отстъпка 
и я използвайте до 31.08. 

Не изпускайте нашите изгодни 
предложения и създайте уют 
за вас и вашите деца!
* пълните условия ще намерите на www.masterhaus.bg или 
   в най-близкия хипермаркет от веригата.
* отстъпката не важи за стоки в промоция 
   или на специални цени.
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от 1 до 31 юли 2018

17 
99

за брой12 
99

за брой

9 
99

к-кт

Възглавници
 
- лицев плат: бяло хасе
- пълнеж: 600 г силиконов пух

арт.№ 0604030026

2 бр. в комплект

13 
99

за брой

Хавлиени 
кърпи 
плажни
 
- размер: 90 х 150см  
- 100% памук

арт.№ 0604010878-0604010882

10 
99

за брой

Шалте
- лицев плат: микрофибър 
- цветове: зелен, кафяв, лилав, оранжев, бежов

- размер: 140 х 200см

арт.№ 0604070456 - 460 41 
99

за брой

Непромокаем
протектор за матрак 

- непромокаема мембрана
- лицев плат 100% памук
- размер:
 
90 х 200 см
арт.№ 0604050972

144 х 200 см
арт.№ 0604050973

164 х 200 см
арт.№ 0604050974
   
180 х 200 см 
арт.№ 0604050975

11 59
за брой

цени от 

Възглавница 
мемори пух
- пълнеж: 1290 г
- капитониран калъф с цип
- размер: 50 х 70 см

арт.№ 0604030114 

- размер: 200 х 210см 

арт.№ 0604070462 - 466

Спален комплект 
Cotton Plus

- 100% памук щампа
- цвят: бежов, лилав

3части: 
плик 150 х 215см
чаршаф 150 х 220см
калъфка 50 х 70см

4 части: 
плик 200 х 215см
чаршаф 220 х 240см
калъфки 50 х 70см -2бр.

5 части:
плик 150 х 215см -2бр.
чаршаф 220 х 240см
калъфки 50 х 70см -2бр.
 
арт.№ 0604051056 - 0604051061

22 
99

за брой

32 
99

за брой



12 |      ЕЛ. УРЕДИ

309 
00

за брой

Прахосмукачка с контейнер 
BGS05A220
  
- 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

арт.№ 0705080207

149 
00

за брой

22 00
за брой 23 00

за брой

Ютия ZP-1050-BPC

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

арт.№ 0705100008

Електрическа 
кана 
Z-1230-E

- мощност: 2200W  
- обем: 1,7 л 
- корпус от 
   боросиликатно стъкло 
- син LED индикатор за 
   кипване на водата
- плосък нагревател

арт.№ 0705060125

Уред за сушене
FDK24DW

- на плодове, зеленчуци, 
   подправки
- мощност: 240W  
- брой тави за сушене: 5  
- електронно управление 
- таймер: 0.5 - 19.5 часа

арт.№ 0705140181
79 00

за брой 179 
00

за брой

Мултикукър 

- вместимост: 5 л
- миещ се в съдомиялна 
   вътрешен съд
- корпус от неръждаема стомана
- програми за 
   автоматично готвене

арт.№ 0705140102 

Перална машина 
AL 60

- капацитет на пране: 5 кг
- обороти на центрофугиране: 600
- програми за пране: 15
- енергиен клас: А+
- размери(в/ш/д): 850x600x500

арт.№ 0701030169

Хладилник
- фризер 
CU2811/CUsl2811 
  
- обем: 210/53 л - хладилник/фризер
- SmartFrost система зa 
   по-малко заскрежаване
- клас за енергийна ефективност: А++
- цвят: бял, сив

арт.№ 0701010153

арт.№ 0701010148  

бял 649 лв/бр. 

сив 689 лв/бр. 

в Несебър и Приморско!

4 х 172.25 лв.
4 х 77.25 лв.

ВЕНТИЛАТОР НА СТОЙКА 
CF-1628

- мощност: 45W
- диаметър: 40 см
- степени: 3

арт.№ 0705140184
21 99

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

от 1 до 31 юли 2018

Ключове и контакти 
серия KARRE PLUS

- цвят: бял
- ключ: единичен, двоен, девиаторен 
- контакт: единичен, двоен 

цена от 

3 
19

за брой

Вентилатор 
за баня
- цвят: бял
- стъклен преден панел
- мощност: 8W
- диаметър: � 100  
- дебит: 115 куб.м/час
- степен на защита: IP44

арт.№ 0905030056
59 99

за брой

НОВО

Плафон*

- диаметър: � 390  
- мощност: 3 x E27 
- цвят: червен, сив, бежов 
  
арт.№ 0901030767 - 0901030769

57 99
за брой

Осветителни тела*

- LED 6W 
- топло бяла светлина 3000К
- цвят: хром/акрил

  

двойка 57,99 лв./бр.

тройка   91,99 лв./бр.

арт.№ 0901050332, 0901050333

Градински фенери*
- цвят: антично кафяв
- степен на защита: IP 43
- мощност: 60W E27
- надолу, нагоре, висящ 

арт.№ 0902010054-056
11 

89
за брой

15 
69

за брой

LED aплици 
за баня   

- покритие: хром 
- студена светлина: 6000 К
- 12W
- размер: 60 x 13 x 6,5 см

арт.№ 0901030661

6W, 
- размер: 30 x 13 x 6,5 см

арт.№ 0901030660

LED 
прожектор
- мощност: 3x1W 220V
- неутрална дневна 
   светлина: 4000К
- зелена светлина
- степен на защита: IP54
 
арт.№ 0902010179-80

Светодиодни 
лампи

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

арт.№ 0906040074 - 075

LED 
ПРОЖЕКТОРИ
- живот: 30 000 часа
- студена светлина: 6400К
- IP 66
- 10W, 20W, 30W, 50W

арт.№ 0902030070 - 073

Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

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

LED шини FLAT

- живот: 35 000 часа   
- неутрална дневна светлина: 4000 К 
- IP 20 
- 18W 600 мм
- 36W 1200 мм    

арт.№ 0901060074-075

69,99 лв/бр. 34,99 лв/бр. 14,99 лв/бр. 2,49 лв/бр.

2,49 лв/бр.

Светодиодни 
лампи 

- живот:25 000 часа  
- топло бяла светлина: 3000К 
- неутрална дневна светлина: 4000К
- енергиен клас А+  
- 6W E14, 6W E27

арт.№ 0906040086-089

цени от 

цени от 9 
99

за брой
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Трион 
прободен 

- мощност: 450 W    
- дълбочина на рязане в дърво: 65 mm 
- възможност за рязане под ъгъл 
- ниско ниво на шум и вибрации  
- заключване на спусъка

арт.№ 0801020025

 299,00лв/бр.

 119,00лв/бр.

Перфоратор SDS Plus HR 2470 

- SDS Plus захват
- мощност: 780W
- сила на удара: 2,4 J
- режими на работа: 3
арт.№ 0802030048

Виброшлайф PSS 200 AC

- мощност: 200 W 
- размер на плочата: 182 x 92 мм
- честота на вибрациите: 
   24.000 min-1

арт.№ 0801040004 92 00
за брой

48 90
за брой

75 00
за брой

79 00
за брой

Ъглошлайф
 BEG220

 - мощност: 900W
- обороти на празен ход: 12000 
- Ø на шлифовъчния диск:125 mm
- плавен старт

арт.№ 0801010134 

199 
90

за брой

Електрожен инвертор
- клас на защита: IP23S
- супер лек и компактен
- размери: 230 х 100 х 150 мм
- тегло (нето): 2,800 кг
- диаметър на електрода: 2-4 мм
+ куфар за съхранение в комплекта

Gorilla Pocketpower150

- заваръчен ток: 20-140 A  
-�на електрода 2 - 3.25 мм.

арт.№ 0805010121

249,00лв/бр. 

Gorilla Pocketpower 170

- заваръчен ток: 20-160 A
-�на електрода: 2-4 мм

арт.№ 0805010122

289,00лв/бр.

Шлем за 
заваряване 
Nоred Eye
 
- фотосоларен 
- лята полиамидна  
   конструкция 
- регулиране на 
  чувствителността 
- време за реакция:  
   0,00001 сек.

арт.№ 0808010133

Върнете стар 

електроинструмент   

и ще получите

при закупуване 

на нов с марките

                

    или

*няма изискване върнатия електроинструмент да бъде от същите марки
*отстъпката важи само при връщане на стар електроинструмент 
*отстъпката не важи за уреди в промоция или на специални цени

Компресор
- мощност: 1.5 kW (2 к.с.) 
- обем: 24 литра  
- налягане: 8 bar
- дебит: 195 л/мин

арт.№ 0803010024

Бормашина ударна RDP-ID27

- мощност: 550 W  
- безключов патронник  
- реверс

арт.№ 0802050050

59 90
за брой

Ъглошлайф RD-AG39

- мощност: 1150W  
- диаметър на диска: 125 мм 
- обороти: 4000 - 11 000 /мин. 
- регулиране на оборотите

арт.№ 0801010068

Винтоверт 
акумулаторен 
BDCDC18-XK 

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

арт.№ 0802010123
129 

90
за брой

НОВО
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от 1 до 31 юли 2018

109 
00

за брой 149 
99

за брой

Помпа 
хидрофор 
RD-WP800J

- мощност: 800W  
- макс. дебит: 3 000 л/ч  
- макс. напор: 40 м. 
- дълбочина на засмукване: 8 м

арт.№ 0804010137

Помпа водна 
RD-WP158

- мощност: 750 W  
- макс. дебит: 7000 л/ч  
- макс. напор: 35м  
- дълбочина на засмукване
  (макс.): 9м

арт.№ 0804010062 

Помпа потопяема 
дълбочинна 
винтова RD-WP34 

- мощност: 750 W
- диаметър: 100 мм
- напор: 55 м
- размер на изхода: 1''

арт.№ 0804010139

99 
00

за брой

Косачка електрическа
RD-LM18

- мощност: 1400W  
- обработваема ширина: 340 мм 
- обем на коша: 35 литра 
- височина на косене: 20-50 мм

арт.№ 0804020129

129 
00

за брой

339 
90

за брой

Косачка моторна
DLM4000HP

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

арт.№ 0804020128

НОВО

119 90
за брой

Трион верижен електрически DCS2416Е

- мощност: 2400W
- дължина на работната шина / верига: 16''/400мм
- предпазни очила в комплекта

арт.№ 0804030048 

ProLine Yellow 1/2"(13мм)

- 20 м арт.№ 0503010119
- 50 м арт.№ 0503010120

ProLine Yellow 3/4"(19мм)

- 25 м арт.№ 0503010121
- 50 м арт.№ 0503010122

МАРКУЧ ГРАДИНСКИ

РАЗПРЪСКВАЧ

 
Маркуч кръгъл за капково 
напояванеADRITEC

- �16мм, с капкообразуватели на 30см    

арт.№ 0503050023 0,32 лв./м  
 

- �16, без капкообразуватели  
  

арт.№ 0503050024 0,29 лв./м

статичен 
- 8 режима
- до 95кв.м., до 11м. диам.

арт.№ 0503020116             8,90лв/бр.

ротационен Trio
- до 175кв.м., до 15м. диам.

арт.№ 0503020114      10,90лв/бр.

цени от 

27 
90

за брой

4 х 85.00 лв.
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е търговска марка на Бошнаков ЕООД

ISO9001

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

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! 

0700 10 321
Национален номер

Стани наш фен
и на страницата ни във

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

1.07.2018 - 31.07.2018

Чадър
- цвят: жълт, син, зелен
- � 200 см 
- UV защита +15

арт.№ 0501040028

Стол
арт.№ 0501010075

10,59 лв/бр.

26,99 лв/бр.

Маса
  
- размер: � 60 см

арт.№ 0501010170

25,99 лв/бр.

9,99 лв/бр.

Стол
арт.№ 0501010057

Шезлонг 
ZANZIBAR

арт.№ 0501030010

16,99 лв/бр. 

Хладилна чанта
 
- произход: Испания
- 24 л

арт.№ 0505060067

59,99 лв/бр.

35,99 лв/бр.

Маса
- размер: 70 х 70 см 

арт.№  0501010069

Заповядайте 
през юли в новия

с над 1000 продукта 
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