Създаваме заедно
от 1 до 31 август 2018

ГРАДИНСКИ СЕТ Астор
- естествен ратан
- 3 части
арт.№ 0501020037

149

00
к-кт

*стр. 11-12
*промоцията важи до изчерпване на количествата

супер цена

ЛАМИНИРАН ПОД
- произход: Полша
- клас: 31 / АС3
- за натоварени жилищни помещения и
за слабо натоварени обществени зони
- продажба на кв.м

декор: Дъб Сътер
- размер: 1380 / 193 / 6 мм
- опаковка: 2,93 кв.м. / пакет
арт.№ 1005010145

8

49
кв.м.

		

25
кг

декор: Дъб Мълбърг
- размер: 1380 / 193 / 7 мм
- опаковка: 2,663 кв.м. / пакет

6

мм

7

мм

арт.№ 1005010161

9

99
кв.м.

ИНТЕРИОРНА БОЯ
- дишаща боя за стени и тавани
- цвят: бял
- разход: 200 г/кв.м. за един слой
арт.№ 0203010014

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

национален номер

32

49

за брой

0700 10 321

ДЕКОРАЦИЯ

2|
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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

цени от

14 99

за брой

арт.№ 0204020120-123

5

Боя за влажни
помещения

кг

ИНТЕРИОРНА БОЯ
- дишаща водоразредима боя за
стени и тавани в закрити помещения
- разход: 200 г/кв.м.
- опаковка: 5 кг
арт.№ 0203020059-74

7

- за вътрешно боядисване
в помещение с повишена
влажност
(бани, кухни, изби)
- отлична устойчивост на
влага, плесени и мухъл
- разход: 100-150 гр/кв.м
- опаковка: 4кг
- цвят: бял

99

за брой

арт.№ 0203010005

Яхтен лак

- 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
арт.№ 0201010061- 65

7 99

за брой

арт.№ 0202020003
0.750л
арт.№ 0202020013

за брой

Грунд за метал

		
- бързосъхнещ лак
за дървени подове, мебели
и др. дървени повърхности
- висок гланц, голяма
устойчивост на влага и
атмосферни влияния
- разход: 100-120мл/кв.м.
- цвят: безцветен
- опаковка: 2.5л

Боя за метал 3 в 1

18 99

18,99 лв/бр.

5

59

- за грундиране на
добре почистени
и обезмаслени
повърхности
от черни метали,
преди нанасяне на
бои или емайллакове
- разход: 100-120мл/кв.м.
- опаковка: 0,750л
- цвят: сив
арт.№ 0205010185

за брой

НОВО

4

за брой

Тапети

отстъпка

8

мм

Ламиниран под
- произход: Полша
- декор: Дъб Bilbao и Смърч Almeira
- за домашни помещения с интензивно и
обществени, с умерено натоварване
- серия Exclusive

- размер на ламела: 1380 / 193 / 8 мм
- клас: 32 / АС4
- опаковка: 2,397 кв.м./пакет
- продажба на кв.м.
арт.№ 1005010206-207

14 99

за селекция на налични декори

кв.м.

*снимката на декора е илюстративна

59

СТРОИТЕЛСТВО

25
kg

Лепило за плочки СМ-16 Flex

Бетонконтакт CT19

- за полагане на керамични плочки,
естествен камък, гранитогрес
върху деформируеми основи
- подходящо за полагане върху
подово отопление, балкони,
хидроизолирани повърхности
- интериорна и
екстериорна употреба
- дълго отворено време
- разход: 1,4 -3,1кг/кв.м.
- клас С2ТЕ
арт.№ 1101010016

- контактен грунд за гладки
непоглъщащи повърхности 		
- подобрява сцеплението
на основата
- създава абразивен
свързващ слой
- бързосъхнещ			
- покривност: 1 кг = 10 кв.м.

7 99

3

за брой

5

- за фуги с ширина до 8 мм
- различни цветове
- опаковка: 2 кг

отстъпка

за брой

kg

гъвкаво абсолютно изключително
прозрачно си лно

Лепило Фикс Ол

Фугиращи смеси

Ceresit СЕ 33

арт.№ 0205010186

18 49

|3

бързо
ст ягащо

*отстъпката важи за всички налични цветове

супер цена

Пяна за
топлоизолация

Tytan Professional STYRO
753 PU Gun

99

за брой

- еластично лепило-уплътнител на
основата на хибридни полимери SMX
- за вътрешни и външни приложения
- опаковка: 125мл и 290мл
- цвят: бял, прозрачен и черен
арт.№ 1106020276-278, 1106020258-261

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

9 30 11 80 9 30 13 30
за брой

5

за брой

weber C700

- 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

9

за брой

за брой

арт.№ 1106040065

9 80

за брой

98

Гипсова шпакловка

арт.№ 1101030046

за брой

- пистолетна		
- полиуретаново лепило
за залепване на
вътрешна и външна
топлоизолация
- опаковка: 0.750л

39

за брой

Лепило за плочки

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
арт.№ 1101010017

5

49

за брой

*промоцията важи до изчерпване на количествата

от 1 до 31 август 2018

БАНЯ

ГРАНИТОГРЕС
- размер: 15.5 х 60.5см
- цвят: крем, кафяв,
бежов, светло сив
арт.№ 1001030389
1001030426
1001030517
1001030518

17 99
кв.м.

Душ кабина Каролина

Параван за баня

- прозрачно, закалено стъкло, 4 мм
- стационарен и подвижен душ
- 6 хидро дюзи, смесител		
- вентилационна система
- FM радио, LED осветление, акрилно поддушово
корито, крака, сифон и гофрирана връзка
- размер: 90 х 90 х 212 см
арт.№ 0105010082
лв/бр.

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

499,00

Фаянс

арт.№ 0105030316

119,00 лв/бр.

Гранитогрес

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

- първо качество
- размер: 20 x 60 см
- цвят: св. бежов мрамор
арт.№ 1002010315

супер цена

Декор плочка

9 99
кв.м.

- първо качество
- размер: 20 x 60 см
- ефект: 3D геометрик
33 см

НОВО

в Бургас, Несебър и Приморско!

арт.№ 1002040156

*до изчерпване на количествата

10,99 лв/кв.м.
Фаянс

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 30 х 60 см
- цвят: бял арт.№ 1002010317

15,99 лв/кв.м.

33 см

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 30,7 х 60,7 см
- цвят: кафяв, бял
арт.№ 1002030398, 1002030394

- цвят: тъмна маслина
арт.№ 1002010318

16,99 лв/кв.м.
Теракот

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 40 х 40 см
- цвят: бял
арт.№ 1002020276

30,7 см

4|

14,99 лв/кв.м.

60,7 см

18 99
кв.м.

БАНЯ
Функция
“touch screen“бутон

|5

водоустойчив
материал - PVC

Огледало за баня
- размери: 50 х 70 см
арт.№ 0101030172

МЕБЕЛИ ЗА БАНЯ

88,90лв/бр.

Теди

		
- цвят: бял
- лява/ дясна колонка		

ШКАФ С ОГЛЕДАЛО
- с LED осветление
- размери: 55 х 15 х 70 см
арт.№ 0101010221
LED осветление

138 00

Огледало за баня

		
- с фасет			
- включени планки за монтаж
- вертикално окачване
- размери: 45 х 105 см
арт.№ 0101030046

за брой

24,99лв/бр.

ШКАФ С МИВКА
- размери: 55 х 44,5 х 85 см

Шкаф с мивка

PVC
		
- размери: 50 х 40 х 85 см
- панти “soft close“механизъм

арт.№ 0101010222

168 00

арт.№ 0101010554

за брой

129,00лв/бр.

*смесителят не е включен в цената

Смесители

Octus
		
- хром
- керамична глава � 35мм

- за умивалник, стоящ

- за вана/душ

арт.№ 0102010588

арт.№ 0102010589

81,90лв/бр.

81,90лв/бр.

Аксесоари
за баня
отстъпка

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

24,99лв/бр.

*смесителят не е включен в цената

- 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

супер цена

Керамичен
моноблок

-18 %

собствен внос
Полша

Seva Fresh

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

арт.№ 0104020021

арт.№ 0103030089

229,00 лв/к-кт

155,00 лв/бр.

Постелка
за баня
- многообразие от десени
- размери: 65 х 40 см		
- гумирана
- неплъзгащо покритие

2,39лв/бр.

от 1 до 31 август 2018

6|

Ел. МАТЕРИАЛИ

Вертикален електрически бойлер

Обем: 60 л
Мощност: 2000 W
Диаметър: 38 cm
Енергиен клас C
Год. консумация на
ел.енергия 1410 kWh
GCV 60 38 20 B11 TSRC

199,00 лв.
№ 0702030281

38 см
Обем: 80 л
Мощност: 3000 W
Диаметър: 38 cm
Енергиен клас C
Год. консумация на
ел.енергия 1410 kWh

GCV 50 38 20 B11 TSR

219,00 лв.

189,00 лв.

№ 0702030283

монтаж под мивка

GCA 06/15 M01 RC
№ 0702020011

GCU 06/15 M01 RC
№ 0702020012

Енергиен клас A
Год. консумация на
ел.енергия 524 kWh

Обем: 50 л
Мощност: 2000 W
Диаметър: 38 cm
Енергиен клас C
Год. консумация на
ел.енергия 1402 kWh

GCV 80 38 30 B11 TSR

монтаж над мивка

Енергиен клас B
Год. консумация на
ел.енергия 572 kWh

Обем: 5.3 л
Мощност: 1500 W
Малолитражен бойлер

129,00 лв.

№ 0702020011/0702020012

№ 0702030280

Автоматични
предпазители
Ключове и контакти
- призход: Турция
- серия: TUNA
- цвят: бял
ключ единичен, двоен, девиаторен
контакт единичен, двоен

цени от

2 89

за брой

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

цени от

арт.№ 0905020044-048
40А, 50А, 63А
арт.№ 0905020049-051

НОВО

4 69

за брой

Вентилатор
за баня
- цвят: бял
- мощност: 12 W
- размер: � 100
- дебит: 100 куб.м./час

10 99

за брой

арт.№ 0905030080

НОВО
LED прожектори

Светодиодни
лампи

		
- живот: 30 000 часа			
- топло бяла светлина: 3000К		
- неутрална дневна светлина: 4000К		
- студена светлина 6000K
- енергиен клас А+			
10W 900lm E27 3000K, 4000K, 6000K
арт.№ 0906040262-264

2,49 лв/бр.

Светодиодни
лампи
- живот: 25 000 часа			
- топло бяла светлина 3000К		
- неутрална дневна светлина 4000К		
- енергиен клас А+
6W E14 3000K, 4000K
6W E27 3000K, 4000K			
арт.№ 0906040080-083

2,49 лв/бр.

LED шина
- живот: 30 000 часа			
- неутрална дневна светлина: 4000К		
- мощност: 36W, 45W

- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000 К
- вграден светодиоден източник
10W 4000K IP65

12,99 лв/бр.
17,99 лв/бр.
25,99 лв/бр.

24,99 лв/бр.
45W 1500mm 4200lm 28,99 лв/бр.

30W 4000K IP65

арт.№ 0901060086-087

арт.№ 0902030056-058

Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

36W 1200mm 3350lm

20W 4000K IP65

ОСВЕТЛЕНИЕ

|7

Аплик за баня*
-основа: хром
- двоен
- подвижно рамо
- IP 44
- 40 W G9

32 99
за брой

арт.№ 0901030400

Плафони за баня*
- хром/сатиниран никел		
- матиран стъклен разсейвател
- IP 44
- � 183 40W G9
арт.№ 0901030401- 402

Осветителни
тела*

12

99

за брой

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ*
- цвят: антично кафяв
- степен на защита: IP 33
- мощност: 60W E27
- надолу, нагоре, висящ
арт.№ 0902010063 - 65

- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- топла светлина: 3000К
- мощност: 12W, 18W, 28W
- диаметър: �265, �345, �405
арт.№ 0901030654 - 59

цени от

16 59

за брой

Съдържа светодиоден източник А++, който не се подменя

11

89

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ*
- цвят: черен
- мощност: 60W E27		
- степен на защита: IP 44
- аплик, нагоре, надолу
арт.№ 0902010190 - 0902010193

22 99
за брой

24 99

за брой

за брой

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

НОВО

38 99
за брой

18 99

Осветителни тела*

за брой

- цвят: хром/ прозрачно с коноп
- мощност: 40W Е27
- двойка
		
арт.№ 0901030821
- тройка
арт.№ 0901030822

висящ

22,99 лв/бр.
32,99 лв/бр.

Осветителни тела*
- цвят: хром 		
- мощност: 28W G9		
единица, двойка, тройка, четворка		
		
арт.№ 0901050203-0901050205

63 99
за брой

НОВО

49 99
за брой

11 99

за брой

Настолна лампа*
- мощност: 1xE14 40W
- цвят: бяла, оранжева, жълта,
череша, зелена, лилава
арт.№ 0901040108
0901040174-178

Осветителни тела*

9 39

за брой

- цвят: хром/ бяло		
- мощност: 40W Е14
единица, двойка, тройка, четворка
арт.№ 0901050390-393

35 99
за брой

22 99

от 1 до 31 август 2018

за брой

8|

ДОМАКИНЯ и ТЕКСТИЛ
Възглавница

супер цена

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

а
н
я
п
и
р
о
м
е
м с охлаждащ гел

89
ВЪЗГЛАВНИЦА

Adry Cool
			
- калъф с цип
- размер: 40 х 60 х 12 см
арт.№ 0604030202

39

99

за брой

99

за брой

арт.№ 0604030023

4 69
за брой

Хавлиени кърпи

- 450г/ кв.м.
- съдържание: 100% микропамук
- цвят: бежов, син, графит
- размер: 50 х 85 см

- размер: 70 х 130 см

арт.№ 0604010720 - 722

арт.№ 0604010715 - 716, 0604010689

4 99

9 99

за брой

за брой

100% памук

Спален комплект

ранфорс 100% памук щампа
3части:
плик 150 х 215 см,
чаршаф 150 х 220 см,
калъфка 50 х 70 см - 1бр.

31,99
лв/к-кт
		

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

Шалте

45,99 лв/к-кт

- размер: 150 х 240 см		
		
арт.№ 0604070468 - 469
0604070471 - 473

5 части:
плик 150 х 215 см - 2бр.,
чаршаф 220 х 240 см,
калъфка 50 х70 см - 2бр.

15 99

59,99 лв/к-кт

за брой

арт.№ 0604050664 - 666

Тенджера
К-кт прибори
за хранене Мурано
- 24 части
- стомана: 18/0
- дебелина: 1,8 мм
арт.№ 0603040096

37

99

за брой

Сервиз за хранене
- 18 части
- порцелан
- чиния десерт - 6 бр.		
- чиния супа - 6 бр.		
- чиния основна - 6 бр.
арт.№ 0602060309

30

99
к-кт

- вместимост: 1.5л
- размери: �25 х 10 х �20см
- за готвене във фурна
- термошокова устойчивост
- подходяща за съдомиялна,
микровълнова и фризер

Филтърна кана
за вода Алуна Кул Календар

арт.№ 0602030057

арт.№ 0706050099

12

59

за брой

- цвят: бял
- 2,4 л
- филтър Макстра
арт.№ 0706050101

29 99
10 99

за брой

за брой

ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

|9

Котлон газов
- едногнездов
- мощност: 10kW
- размери: 40 x 40 см
- скара/19,5см височина
арт.№ 0707020001

34 90

за брой

Месомелачка R 549
- мощност: 1500W		
- приставка за доматен сок
- приставка за наденици
- функция обратно въртене
арт.№ 0705140185

74

90

за брой

ЧУШКОПЕК
ТРОЕН
- мощност: 1600W
- спираловиден нагревател
- разделител тройник
- щипка
арт.№ 0705140001

24

90

за брой

в Несебър, Приморско и Айтос!

Перална машина FXF6 100T

Мини готварска печка

- 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

- обем: 45 л
- мощност на фурната: 1600W
- керамични котлони:1800W + 1000W
- размери (ш/в/д): 590 x 440 x 410 мм

- обем: 249 л
- ен.клас: A+
- размери (ВхШхД): 85 x 98 x 60 см

арт.№ 0701040061

арт.№ 0701020030

арт.№ 0701030164
4 х 91.25 лв.

365 00
за брой

FOV-45IHRB

Фризер хоризонтален ACF-324CN

4 х 49.75 лв.

4 х 87.25 лв.

199 00

349 00

за брой

за брой

от 1 до 31 август 2018
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МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ

ЪГЛОШЛАЙФ

ЪГЛОШЛАЙФ

GWS 20-230 JH Professional		

- мощност: 720W			
- обороти на празен ход: 11000 min-1		
- диаметър на диска: 125 мм			
- много малка (176 мм) обиколка на ръкохватката

- мощност: 2000W			
- обороти на празен ход: 6600 min-1		
- диаметър на диска: 230 мм
- бронирани намотки			
- плавен старт

арт.№ 0801010016

арт.№ 0801010066

GWS 7-125 Professional

119

239

00

за брой

Водоструйка К 3 Full Control Car

4 х 59.75 лв.

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

00

4 х 74.75 лв.

299 00
за брой

за брой
Гедоре 1/4” и 1/2"

94 части CR.V.
арт.№ 0806100490

119 00

за брой

Перфоратор

Бормашина
ударна

GBH 240 Professional
- SDS Plus захват		
- мощност: 790W		
- сила на удара: 2.7 J		
- режими на работа: 3 		
- куфар
арт.№ 0802030062

4 х 74.75 лв.

299 00
за брой

Отвертки

Kraftform Comfort VDE1000V

DAID500

- мощност: 500 W
- безключов патронник
- реверс
арт.№ 0802050078

59 00

за брой

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

Винтоверт
акумулаторен

Клещи резачки
странични

BK-CDL14

- батерия: Li-Ion / 1.3 Ah
- напрежение: 12V
- сила на затягане: 28 Nm
- батерии в комплекта: 2 бр.
- куфар
арт.№ 0802010118

- размер: 180 мм
- двукомпонентни дръжки
арт.№ 0806020064

Виброшлайф BK-SA20

78

90

за брой

- мощност: 150 W 		
- размер на плочата: 187x90 мм
- честота на вибрациите:
12.000 min-1

26

арт.№ 0801040054		

90

за брой

Клещи комбинирани
- размер: 180 мм
- двукомпонентни дръжки
арт.№ 0806020059

31 90
к-кт

38 90

за брой

29 90

за брой

РАЗПРОДАЖБА
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Градински Пътеки иКилими
мебели

собствен внос: Белгия, Турция, Полша

*снимката на цветовете и десените са илюстративни

Велосипеди

Тримери и косачки

Хотелско
работно облекло и сабо
в Несебър и Приморско!

в Несебър и Приморско!

на избрани модели
*за всички артикули в разпродажбата важи условието - до изчерпване на количествата

от 1 до 31 август 2018

На
вентилатори
Градински сет БАХАМА
- естествен ратан
- 4 части
арт.№ 0501020028

249 00
к-кт

1.08.2018 - 31.08.2018

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

