от 1 до 31 декември 2018

Създаваме заедно

Да посрещнем в уют
идващата 2019

+ подарък връх за елха
*Украсата не е включена в цената

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА

ОБЛИЦОВКА ЗА КАМИНА

КИЛИМ

- модел: Lorans
- тип: за вграждане
- мощност: 1400W / 1600W
- размери: 58.4 x 18.1 x 47 см
арт.№0703060069

- модел: Rock
- цвят: камък/дърво
- размери: 98 x 30 x 88.3 см
арт.№0703060073

- собствен внос Белгия
- размер: 140 х 200 см
- различни цветове
- висока плътност и
устойчивост при експлоатация

279

59 99

319

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

КОЛЕДНА ЕЛХА

за брой

национален номер

с поставка
+ подарък - връх за елха
- произведена в България
- размер: 120 см
арт.№ 0607071016

36 99
за брой

0700 10 321
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ИНСТРУМЕНТИ

арт.№ 0802050050

арт.№ 0805010048

арт.№ 0802010149

арт.№ 0802030013

арт.№ 0801070006

арт.№ 0805010097

арт.№ 0804030001

арт.№ 0801010072

АКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ

НОВО

DALD1210

- тип и капацитет на батерията: Li-Ion / 1.3 Ah
- напрежение: 10.8V
- сила на затягане: 18 Nm
- степени на въртящ момент 19 + 1
- патронник: 10 мм

49

- фосфатирани, 6-19 мм

5,99

арт.№ 0806100554		
лв/бр.
					

Ключове звездогаечни к-кт 8 бр.

арт.№ 0802010153

идея за
подарък

Ключове гаечни к-кт 6 бр.

- фосфатирани, 6-19 мм

99

арт.№ 0806100623		

9,99

лв/бр.

за брой

Куфар за инструменти ERGO EXPERT 19
- размер: 480 x 260 x 225 мм
- разполага с ергономична
дръжка, катинар и поднос
арт.№ 0805040070

11 99

за брой

Гедоре 1/4 - 46 части Cr.V.
арт.№ 0806100493

34 99

за брой

ДЕКОРАЦИЯ

НОВО 16 цвята

Интериорна боя
SUPREME

Отлична
покривност
и белота

- вододисперсионна боя
за стени и тавани
- цвят: бял
- разход: 90-100 мл/ кв.м. за слой
- осигурява “дишане“ на стените,
добра устойчивост на
мокро триене и миене

+ подарък

арт.№ 0203010064-65

15л
3л

44,59
10,59

найлон 20 кв.м.

Латекс

лв/бр.

Color Weekend

лв/бр.

- 8 цвята Deep Mat		
- 8 цвята Saten с Teflon
- опаковка: 2,5 л

Ламиниран под

Ламиниран под

- декор: Сибирски ясен, Дъб Бърбън
- за натоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони		
- размер на ламела: 1380х193х7мм
- клас: АС3/31
- опаковка : 2,397 кв.м./пакет

- декор: Дъб Bilbao и Смърч Almeira
- за домашни помещения с интензивно
и обществени, с умерено натоварване
- серия Exclusive
- размер на ламела: 1380х193х8 мм
- клас: АС4/32
- опаковка: 2,397 кв.м./пакет

арт.№ 1005010142, 1005010143

арт.№ 1005010206, 1005010207

7

мм
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9 99

8

мм

кв.м.

Картини и Фоторамки

Пътека

за брой

14 99
кв.м.

Sensation

- собствен внос от Белгия
- размер: 80 х 150 см
- висока плътност и
устойчивост при
експлоатация

разнообразие
от цветове
идея за
подарък

18 99

29 90

за брой

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

Цени от

14 89

за брой

от 1 до 31 декември 2018
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БАНЯ

Смесител
за умивалник

Смесител
за вана/душ

арт.№ 0102010565

арт.№ 0102010566

164

164

Focus стоящ

ТРЪБНО
ОКАЧВАНЕ

Душ
система

- произход: Турция
- сапунерка Standard

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

арт.№ 0102030111

7

арт.№ 0102030137

49

Полуконзола

President

- размер: 55 см
- цвят: бял

- цвят: бял

арт.№ 0103010247

арт.№ 0103010248

30

за брой

*смесителят не е включен в цената

лв/бр.

Аксесоари за баня
отстъпка
собствен внос Полша

за брой

President

99

лв/бр.

45 99

за брой

Мивка*

Focus

20

Мебел за баня* водоустойчив
- размер: 50 х 40 х 55 см
- конзолен
- панти с плавно
затварящ механизъм

99

материал-PVC

арт.№ 0101010377

за брой

*смесителят не е включен в цената

НОВО

164

Керамичен моноблок
- комплект: тоалетна чиния със задно оттичане,
казанче с механизъм, тоалетна седалка,
бял бутон
- цвят: бял
арт.№ 0103030162

+ подарък

постелка за баня

Моноблок Senator
- комплект: тоалетна чиния
със задно оттичане,
казанче с механизъм,
тоалетна седалка
- цвят: бял
арт.№ 0103030128

94 99
к-кт

107

арт.№ 1004060310-317

ПОДОВА и СТЕННА КЕРАМИКА
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Фаянс

Гранитогрес

- първо качество
- размер: 25 x 50см
- дебелина: 9,5 мм
- цвят: крем, бежов

- първо качество
- размер: 30 х 60 см
- дебелина: 9,5 мм
- цвят: бежов, сив

Разнообразие
от лица и текстури
за естествен и
натурален завършек

арт.№ 1001010461,489		
		

Гранитогрес

- първо качество
- размер: 33 x 33 см
- дебелина: 8 мм
- цвят: бежов

арт.№ 1001030560
1001030561

арт.№ 1001030412

НОВО
супер цена

супер цена

15 99

18 99

кв.м.

мразоустойчив

мразоустойчив

кв.м.

Гранитогрес

Стилна комбинация
от бяло и бежово с
множество лица на дизайна

- първо качество
- размер: 15,5 х 60,5 см
- дебелина: 9 мм
- цвят: опушено бял, бежов
- ефект: мат
арт.№ 1001030562

НОВО

17 99
кв.м.

мразоустойчив

Лепило за плочки
weber.col Профи
Облицовъчен
камък

Гранитогрес
- произход: Турция
- първо качество
- размер: 15 х 90 см
- дебелина: 9 мм
- цвят: бежов
арт.№ 1002030463

- за полагане на фаянс, теракот,
гранитогрес, естествен камък,
стъклокерамика
- интериорна и
екстериорна употреба
- за стени и подове
- клас С1Т

мразоустойчив

18

99
кв.м.

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 15 x 40 см
- дебелина: 9 мм
арт.№ 1002030390

мразоустойчив

24

99
кв.м.

25
kg

арт.№ 1101010019

8 49
за брой

от 1 до 31 декември 2018
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ЕЛ. МАТЕРИАЛИ и БОЙЛЕРИ

Вертикален електрически бойлер

Обем: 80 л
Мощност: 3000 W
Диаметър: 44 cm
Енергиен клас C
Год. консумация на
ел.енергия 2762 kWh
GCV 80/44/30 В11 TSR

209,00 лв.
№ 0702030121

Обем: 50 л
Мощност: 2000 W
Диаметър: 44 cm
Енергиен клас C
Год. консумация на
ел.енергия 1421 kWh

монтаж над мивка

монтаж под мивка

GCA 10 20 L52 RC
№ 0702020016

GCU 10 20 L52 RC
№ 0702020017

Енергиен клас A
Год. консумация на
ел.енергия 525 kWh

Обем: 100 л
Мощност: 3000 W
Диаметър: 44 cm
Енергиен клас C
Год. консумация на
ел.енергия 2734 kWh

GCV 50/44/20 В11 TSR

Обем: 10 л
Мощност: 2000 W

GCV 100 44 30 В11 TSR

189,00 лв.

Малолитражен бойлер

239,00 лв.

№ 0702030114

Енергиен клас B
Год. консумация на
ел.енергия 573 kWh

129,00 лв.

№ 0702020016/0702020017

№ 0702030122

Ключове и контакти

Вентилатор с клапа

2,49 лв/бр.
- ключ двоен, арт.№ 0904010570
2,99 лв/бр.
- ключ девиаторен, арт.№ 0904010572 2,99 лв/бр.
- контакт единичен, арт.№ 0904010575 3,29 лв/бр.
- контакт двоен, арт.№ 0904010577
3,99 лв/бр.

- произход: България
- модел: ОК 100 квадратен
- диаметър: �100 мм
- дебит: 100 m3/h
- степен на защита: IP24
- цвят: бял

- серия: CANDELA
- цвят: бял
- ключ единичен, арт.№ 0904010568

арт.№ 0905030018

21 99

за брой

със сензор за движение
Осветителни
тела
- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- мощност: 12W, 18W, 24W
- �260
арт.№ 0901030780
- �322
арт.№ 0901030781
- �372
арт.№ 0901030782

16,99 лв.
22,99 лв.
29,99 лв.

*Съдържа светодиоден източник А+,който не се подменя

Аплик за баня *
- живот: 30 000 часа			
- неутрална дневна светлина 4000К
- индекс на защита: IP44		
- мощност: 15W

Плафон**
- обхват 360°
- 2 х E27
- за монтаж на таван
- IP20

11

99

за брой

арт.№ 0901030669
*важи до изчерпване на количествата

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

арт.№ 0901030732

38 99

за брой

*Съдържа светодиоден източник А+,който не се подменя

ОСВЕТЛЕНИЕ и ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ

Осветителни тела RIVER*
- 2 x E27 40W

- 3 x E27 40W

арт.№ 0901030855

арт.№ 0901030856

22

99

за брой

32

99

за брой

*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас: А++,A+,A,B,C,D,E
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КОМПЛЕКТ 4 +1

9

- живот: 25000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- енергиен клас: А+
10W Е27 4000K А60
5W Е14 4000K B35
5W Е27 4000K P45

99
к-кт

До изчерпване на количествата!

Серия спотове

- метална дантелена оплетка
- цвят: хром
- мах. 40 W G9
единица
двойка
тройка
четворка

17,99 лв/бр.
39,99 лв/бр.
57,99 лв/бр.
77,99 лв/бр.

арт.№ 0901050056 - 0901050059

НОВО

дистанционно управление
bluetooth mp3 НОВО

Светодиодни лампи FLICK OPAL LED

LED прожектори със сензор

NYX LED				
- живот: 25 000 часа
- студена светлина: 6400К
- вграден светодиоден източник
- IP 65
10W, 20W, 30W, 50W

цени от 19,99 лв/бр.
*Съдържа светодиоден източник А+,който не се подменя

- живот: 25000 часа
- топло бяла светлина: 3000К
- неутрална дневна светлина: 4000К
- енергиен клас А+
- филамент опал

4,29 лв/бр.
4W Е27 3000K, 4000K
арт.№ 0906040277-280 2,89 лв/бр.
4W Е14 3000K, 4000K
арт.№ 0906040281-282 2,89 лв/бр.
8W Е27 3000K, 4000K
арт.№ 0906040275-276

LED
осветително тяло*

- вграден LED RGB
- обикновени фасунги 6 х Е27		
- декоративно стъкло-кристал
арт.№ 0901030858

97,90 лв/бр.

*Съдържа светодиоден източник А+,който не се подменя
*Това осветително тяло е съвместимо с крушки
от енергиен клас: А++,A+,A,B,C,D,E

от 1 до 31 декември 2018
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ОТОПЛЕНИЕ

Вентилаторна
печка
- модел: HL 213 V		
- две степени на мощност:
1000W / 2000W 		
- терморегулатор
арт.№ 0703040078

20 90

за брой

ПОДОВ КОНВЕКТОР

CN 204 ZF

- мощност: 2000 W
- терморегулатор
- три степени на мощност: 800 W/1200 W/2000 W
- защитен термостат
- за помещения с обем: от 36 до 42 куб.м.
арт.№ 0703050054

+ подарък
сушилник

59

МАСЛЕН
РАДИАТОР
- модел: CВ 2512 E01 V
- мощност: 2500 W
- ребра: 12
с топловентилатор
- три степени на мощност:
1000W/1500W/2500W
- регулируем термостат
- за помещения с обем
от 47 до 57 куб.м

Стенен конвектор
- модел: RH20N
- електронен терморегулатор
- отложен старт до 72 часа
- мощност: 2000W
- отопляема площ: 16-22 кв.м.
- защита от пръски IP24

арт.№ 0703020011

арт.№ 0703050131

147

185

Обезвлажнител
Аксесоари
за камина
ART FLAME

- модел: Краш
- 4 части
- материал: неръждаема стомана
- височина: 66 см
арт.№ 0703060077

43 99
к-кт

Свободностояща
камина Купро Стил
- ламаринен плот
- мощност: 10 KW
- димоотвод: � 130
арт.№ 0703060005

- модел: DHF10CEL
- електронно управление
- извличана влага: 10л/24часа
- капацитет на резервоара: 2л
- LED дисплей
арт.№ 0705140156

259
Прахосмукачка
за пепел RD- WC02
- мощност: 1000W		
- обем: 18 л
- метален корпус

189

арт.№ 0705080067

49 99

за брой

ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ
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Сешоар
HP8103/00

- мощност: 1400 W
- степени: 2
- халка за окачване
арт.№ 0706030037

19 99
за брой

идея за
подарък
Електрическа
кана HD 4646/00
- мощност: 2400 W
- обем: 1,5 л
- плосък нагревател
арт.№ 0705060030

39 99

за брой

идея за
подарък
ХЛЕБОПЕКАРНА FBM-1682W

109

- капацитет: 1250 г
- две бъркалки
- незалепващо покритие
- LCD дисплей
арт.№ 0705140189		

Мини готварска печка
203 VFE, 203 VFEN

Тостер

HD2581/00
- мощност: 830 W		
- за 2 филийки хляб		
- степени на препичане: 8
- тавичка за трохи

- обем: 38 л
- мощност на фурната: 2000W		
- ел. котлони: 1500W + 1000W		
- размери (в/ш/д): 390 x 560 x 502 мм
- енергиен клас: A
- цвят: бял и черен

арт.№ 0705020146

арт.№ 0701040057, 0701040068

43

99

за брой

239,99
бял 259,99
черен

лв/бр.

лв/бр.

Парти-грил

SP-1015PG

- мощност: 800 W
- корпус от алуминий
- горен нагревател
арт.№ 0705020060

23 99

за брой

Прахосмукачка WD3

Филтър за пепел и
груби отпадъци
- за употреба с
прахосмукачки Karcher
- метален контейнер 20 л
- метален смукателен маркуч 1 м
арт.№ 0805061421

64 99

за брой

- 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

135
от 1 до 31 декември 2018
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ДОМАКИНЯ

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ ALIZEE PERLE

Комплект
ножове
6 части

- 18 части
арт.№ 0602060315

нож шеф - 20 см 		
нож за хляб - 20 см
нож сантоку - 17,5 см		
универсален - 12,5 см 		
нож сантоку - 9 см 		
нож за белене - 9 см
арт.№ 0603040107

46

идея за
подарък

99
23
99
за брой

к-кт

Комплект чаши за аператив
- 230 мл
- 6 бр.
арт.№ 0602010986

Комплект
прибори

17,99 лв/бр.

Комплект чаши за вино
- 170 мл
- 6 бр.
арт.№ 0602010989

- 18/0
- 24 части

21,99 лв/бр.

арт.№ 0603040040

Комплект чаши за шампанско
- 140 мл
- 6 бр.
арт.№ 0602010990

39 99

22,99 лв/бр.

к-кт

Лесно за използване и поддръжка
незалепващо покритие за
ежедневна употреба

Тиган
- тефлон: 2 мм
- размер: 24 см
- размер: 26 см
- размер: 22 см за палачинки

9,99 лв/бр.
8,49 лв/бр.
6,99 лв/бр.

арт.№ 0602040330, 0602040329, 0602040327

+ подарък кърпа

Овална тенджера йена

- вместимост: 3л
- за готвене във фурна
- несъвместима с котлон и открит огън
- подходяща за съдомиялна,
микровълнова и фризер

арт.№ 0602030455

- вместимост: 2,9 л
- огнеупорно стъкло
- за готвене във фурна

Кръгла тенджера йена

арт.№ 0602030114

12 99

11 99

за брой

за брой

• мраморно незалепващо покритие
• висококачествено емайлно покритие от външната страна

Форма за мъфини
Форма
за кекс
- размер: � 25 см
арт.№ 0602050188

- за 12 бр.

7 99
за брой

Тава за печене
- размер: 34 х 25 см
арт.№ 0602050187

8 39
за брой

арт.№ 0602050189

10 99
за брой

+ подарък нож
16 99

Тава
за печене

- размер: � 30 см

арт.№ 0602050218

за брой

ТЕКСТИЛ
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Възглавница Lavender Massage
- термочувствителна мемори пяна
с масажиращ профил
- размер: 40 х 60 х 12 см
- ароматерапия чрез лавадула
арт.№ 0604030205

29 99
за брой

17

ЗИМНА ОЛЕКОТЕНА ЗАВИВКА

идея за
подарък

- размер: 150 х 210 см
- 300 г силиконова вата
- бял микрофибър
арт.№ 0604070058

99

за брой

Одеяло Светещи звезди
- 260 г/кв.м.
- размер: 150 х 180 см
- светлоотразителни, релефни светещи звезди
арт.№ 0604070514

16 99
за брой

идея за
подарък

Одеяло Орнаменти

27 99

- 500 г/кв.м.
- размер: 150 х 200 см

за брой

арт.№ 0604070359

Халат за баня
- 400 г/кв.м.
- размер:
М, L, XL, XXL, XXXL

Спален комплект - 100% памук ранфорс щампа

идея за
подарък

цени от

34 99
за брой

3 части

4 части

5 части

- чаршаф 150 х 220 см - 1 бр.
- плик 150 х 215 см - 1 бр.
- калъфка 50 х 70 см - 1 бр.

- чаршаф 220 х 240 см - 1 бр.
- плик 200 х 215 см - 1 бр.
- калъфки 50 х 70 см - 2 бр.

- чаршаф 220 х 240 см - 1 бр.
- плик 150 х 215 см - 2 бр.
- калъфки 50 х 70 см - 2 бр.

32,99

47,99

59,99

лв/бр.

лв/бр.

от 1 до 31 декември 2018

лв/бр.

идея за подарък

Коледни
възглавнички
- дигитален печат
- размер: 30 х 50 см

8 99
за брой

Коледна
декорация

Коледен фенер
Коледни топки
Коледни
ароматни свещи
- в чаша с фолио
- размер: 78 х 72 мм
арт.№ 0607060924-926

арт.№ 0607070973,
0607070975-977

2 59

1 45

за брой

Гювече

за брой

- стъклен свещник
- размер: 9 х 8 см
арт.№ 0607071008

арт.№ 0607070988

3 39

3 69

3,29 лв/бр.
14,49 лв/бр.

- вместимост: 600 мл
- вместимост: 5 л

- размер: �6 х 11 см

арт.№ 0602070062, 0602070058

за брой

за брой

Чиния
троянска керамика
- размер: 17 см
- размер: 23см
- размер: 26 см

2,69 лв/бр.
3,39 лв/бр.
5,39 лв/бр.

арт.№ 0602020041, 0602020042, 0602020433

Покривка за маса 			
- размер: 100 x 150 см
арт.№ 0604060821, 825

9,99 лв/бр.

12,99 лв/бр.

- размер: 150 х 180 см
арт.№ 0604060822, 826

идея за подарък

15,99 лв/бр.

- размер: 150 х 220 см
арт.№ 0604060823, 827

1.12.2018 - 31.12.2018

MASTERHAUS Бургас:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч. ;
нед.: 9.00-20.00 ч. ;
тел.: 056 / 85 70 36
MASTERHAUS Несебър:
пон. - съб. : 8.30-19.00 ч. ;
нед.: 9.00-18.00 ч. ;
тел.: 0554 / 67 335

MASTERHAUS Приморско:
пон. - съб. : 8.30-18.45 ч. ;
нед.: 9.00-18.00 ч ;
тел.: 0550 / 33 901
MASTERHAUS Айтос:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч. ;
нед.: 9.00-18.00 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

