Създаваме заедно

от 1 до 28 февруари 2019

ХИТОВИ НАМАЛЕНИЯ

на избрани
модели плочки

на отопление

до

ФАЯНС

ГРАНИТОГРЕС

- размер: 25 x 50 см

- размер: 33 x 33 см

8

9

99
кв.м.

8,5

+1,5 литра

подарък

подарък

+ подложка

лв/бр.

15
L

+2 литра

ЛАМИНИРАН ПОД

подарък

ЛЕКО ИНТЕРИН
- отлична покривност и белота
- добра разливност
- равномерен филм
- цвят: бял
- разход: 12-14 кв.м./л за слой

2,5 L

12,59 лв/бр.

62,90
1L
4L

5

кв.м.

НОВО

L

37,99

99

- декор: Дъб Сепия
- за натоварени жилищни помещения и
за слабо натоварени обществени зони
- размер: 1285 x 192 x 8 мм
- клас: АС3/31
- опаковка: 2,22 кв.м. / пакет

лв/бр.

арт.№ 1005010222

59

за брой

18,59 лв/бр.

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

8

мм

10 79
кв.м.

Подложка за ламиниран паркет 1,8 мм
арт.№ 1005040004
национален номер

0700 10 321
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ДЕКОРАЦИЯ

безплатно

тониране в 360
светли цвята по
картел

Латекс
интерин в цвят
- интериорна боя в меки тонове
- разход: 13-14 кв.м./л за слой

Portfolio PRO

12 99

2,5

за брой

L

* Безплатното тониране се отнася за всички възможни цветове Р база

ЛАТЕКС СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ
- интериорна боя за стени с противобактериално и противогъбично действие
- разход: 14-16 м2/л
- цвят: бял

2,5
L

8,5
L

14 99
44 59
за брой

за брой

4
L

15
L

- опаковка: 0.650л
- разход: 12-14 кв.м./л

за брой

арт.№ 0201010552
- 0201010559

за брой

арт.№0205010023-024

5

25
kg

kg

12 59

за брой

продава се на брой

- декор: бял мат
- 0,5 кв.м / лист
- размери:
0,8 х 25 х 200 см

- декор: Виола
- 0,675 кв.м / лист
- размери:
0,8 х 25 х 270 см

арт.№ 1006020012

арт.№ 1006020154

3 99

за брой

7 99

за брой

за брой

- за основа на вътрешни
и външни стени
- преди нанасяне на бои
- разход: 100-150 мл/м2
- опаковка: 5 кг, 25 кг

супер цена

ПВЦ
Ламперия

5 59

Универсален грунд
за стени Xpert

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

ПВЦ
Ламперия

водоразредим

супер гланц

21 99
77 59

PVC ламперия
подходяща за декорация на стени
и тавани в мокри помещения

8 цвята

Емайллак

53 90
за брой

Полистиролни
профили
- произход: Сърбия
- дължина: 2 м
- различни релефи
- за стени и тавани
арт.№ 0304040275-284

БАНЯ
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Шкаф
с мивка
и огледало

Аксесоари за баня
-6 части
- стъкло/хром

- размери на шкафа:
46 х 36.5 х 85 см
- размери на огледалото:
40 х 50 см

арт.№ 0106011247

арт.№ 0101010560

22 99
к-кт

водоустойчив
материал
- PVC

Смесители - хром,

керамична глава �35мм

Душ система
- за умивалник, стоящ

- за вана/душ, стенен
- шлаух и ръчен душ

стационарен и
подвижен душ, шлаух

арт.№ 0102010148

арт.№ 0102010142

арт.№ 0102030105

33 99

42 99

за брой

за брой

62 90

104
цената е за комплект

за брой

LED осветление

- цвят: бял
- лява/ дясна колонка
- размери:
55 х 15 х 70см

Мивка
- цвят: бял
- размер: 46 см
арт.№ 0103010133

18 99

за брой

Ръчен душ Turbo

арт.№ 0101010221

- произход: Турция
- 100 мм
- 3 функции

водоустойчив
материал - PVC

арт.№ 0102040316

5 89
за брой

арт.№ 0103030155

77

90
к-кт

138

ШКАФ С
МИВКА

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

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО

Тръбно окачване

- размери:
55 х 44,5 х 85см

- произход: Турция
- със сапунерка Standard

арт.№ 0101010222

арт.№ 0102030111

7

90

168

за брой

от 1 до 28 февруари 2019
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ПОДОВИ и СТЕННИ ПОКРИТИЯ

НОВО

Ламиниран под

Ламиниран под

7

мм

- декор: Индианска пътечка
- за натоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони		
- размер: 1285 х 192 х 7 мм
- клас АС3/31
- опаковка: 2,47 кв.м./пакет

- Декор: Дъб Харлех
- за натоварени жилищни
помещения и за умерено
натоварени обществени зони
- размер: 1285 x 123 x 8 мм
- тясна дъска
- клас: АС4/32 V4			
- опаковка: 1,896 кв.м./пакет

арт.№ 1005010006

арт.№ 1005010032

9

49

8

мм

кв.м.

16

59
кв.м.

Гранитогрес

Фаянс

- първо качество
- размер: 45 х 45 см
- цвят: бежов
		
арт.№ 1001030379

арт.№ 1001010450- 451

15

- първо качество
- размер: 20 х 50см
- цвят: светло сив, сив

Гранитогрес

59

- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3см
- цвят: сив

кв.м.

арт.№ 1001020169

15 99
кв.м.

мразоустойчив

мразоустойчив

Гранитогрес

супер цена

- първо качество
- размер: 45 х 45 см
- цвят: св.бежов, т.бежов
- ефект:
имитация травертин

Облицовъчен
камък

арт.№ 1001030539
1001030540

14

екстериорен

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

69
кв.м.

13 99
кв.м.

мразоустойчив

мразоустойчив

ПОДОВИ и СТЕННИ ПОКРИТИЯ

НОВО

Фаянс
- първо качество
- размер: 20 x 50 см
- цвят: светло беж, беж
- специален ефект

НОВО

Фаянс
- първо качество
- размер: 30 x 60 см
- цвят: светло сив, сив
- специален ефект

арт.№ 1001010559-560

арт.№ 1001010557-558		

Гранитогрес

Гранитогрес

- първо качество
- размер: 33,3 x 33,3 см
- цвят: бежов
- ефект: мат

- първо качество
- размер: 33,3 x 33,3 см
- цвят: сив
- ефект: мат

арт.№ 1001030579

арт.№ 1001030578

16 39

16 39

кв.м.

мразоустойчив

НОВО
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кв.м.

мразоустойчив

Гранитогрес

Фаянс

- първо качество
- размер: 30х 60 см
- цвят: тъмно сив,
светло сив
- ефект: мат

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

арт.№ 1001030580
1001030581

арт.№ 1001010326-327
1001010331, 334
1001010507

17 99
кв.м.

Теракот
- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: св. лилав,
св. зелен, св. кафяв,
син
арт.№ 1001020134-136,
1001020183

мразоустойчив

НОВО

Облицовъчен
камък

15 99
кв.м.

- първо качество
- eкстериорен
- размер: 23 x 46 см
- антислип
- цвят: бежов/мат
арт.№ 1001030549

21 99
кв.м.

мразоустойчив

от 1 до 28 февруари 2019
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ОСВЕТЛЕНИЕ

Пендел*

EL BULGARIA

- цвят: черен		
- мощност: 40W Е27
арт.№ 0901020361

31 99

за брой

Нощна лампа*

Осветителни тела*
- цвят: хром
/ прозрачно/ бяло
- мощност: 40W Е27
единица -

12

99

за брой

двойка тройка -

27,99 лв./бр.
42,99 лв./бр.

арт.№ 0901020353, 0901020354, 0901020356

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

- 1xE14 60W
- h 50 см
арт.№ 0901040238

25 99

за брой

до изчерпване на количествата

Серия спотове*MARS

- цвят: хром мат
- мощност: 40 W Е14
		
единица

12,99 лв/бр.

двойка

28,99 лв/бр.

тройка

45,99 лв/бр.

четворка

53,99 лв/бр.

арт.№ 0901050221 - 224

Светодиодни
лампи BETA LED
- живот: 15000 часа			
- топло бяла светлина 3000К		
- неутрална дневна светлина 4000К
- студена светлина 6400К
- енергиен клас А+
3W GU10 3000K, 4000K, 6400K
		
3W G5.3 3000K, 4000K, 6400K
арт.№ 0906040239- 0906040244

1

99

за брой

Светодиодни
лампи FLICK LED
- живот: 25000 часа			
- топло бяла светлина 3000К		
- енергиен клас А+
8W E27 3000K
6W E27 3000K
4W E14, E27 3000K

3,99 лв/бр.
3,69 лв/бр.
2,79 лв/бр.

арт.№ 0906040255 - 0906040259

Луни
за вграждане PICCO
		
- цвят: бяла
арт.№ 0901070029
- цвят: хром мат
арт.№ 0901070030
- цвят: хром
арт.№ 0901070031

1,49 лв/бр.
1,69 лв/бр.
1,69 лв/бр.

ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

Аплик FLOWER*
- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27

със сензор за движение

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

арт.№ 0901030505

6,99

лв/бр.

арт.№ 0901030669

Плафон FLOWER*

11

- хром държач
- декоративно стъкло		
- диаметър: � 300
- мощност: 60W E27
арт.№ 0901030507

8,99

лв/бр.
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99

за брой

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

Ключове и контакти серияCANDELA
- цвят: бял
- ключ единичен
арт.№ 0904010568

- ключ двоен
арт.№ 0904010570
- ключ девиаторен
арт.№ 0904010572

2,49 лв/бр.
2,99 лв/бр.
2,99 лв/бр.

Вентилатор
за баня
- контакт единичен
арт.№ 0904010575
- контакт двоен
арт.№ 0904010577

3,29 лв/бр.
3,99 лв/бр.

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

10 99

за брой

МОДЕЛ: GCV 80/44/30 В11 TSR
- вертикален

80 литра
Електрически бойлер -- обем:
мощност: 3kW
BiLight

- енергиен клас С
- год.консумация на
МОДЕЛ: GCV 100 44 30 В11 TSR ел.енергия 2762 kWh

- вертикален
- обем: 100 литра
- мощност: 3кW
- енергиен клас С
- год.консумация на
ел.енергия 2734 kWh
арт.№ 0702030122

239

арт.№ 0702030121

209

МОДЕЛ: GCV 50/44/20 В11 TSR
- вертикален
- обем: 50 литра
- мощност: 2kW
- енергиен клас С
- год.консумация на
ел.енергия 1421 kWh
арт.№ 0702030114

189

Малолитражен
бойлер BiLight
Електрически бойлер

МОДЕЛ: GCA 15 20 L52 RC

- модел: 72268WN STYLE
- обем: 80 литра
- мощност: 2kW
- енергиен клас С
- год. консумация на
ел.енергия 1354 kWh

- обем: 15 литра
- мощност: 2kW
- над мивка		
- енергиен клас A		
- год. консумация
на ел.енергия 534 kWh

арт.№ 0702030308

185

арт.№ 0702020019

МОДЕЛ: GCU 15 20 L52 RC

139

- под мивка		
- енергиен клас B		
- год. консумация
на ел.енергия 571 kWh
арт.№ 0702020020

139

от 1 до 28 февруари 2019
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ДОМАКИНСТВО и ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

Чаши за
червено вино
- 510 мл, 2 бр.
- 420 мл, 2 бр.
- 590 мл, 2 бр.

5,99
5,99
5,99

лв/к-т

лв/к-т
лв/к-т

арт.№ 0602010304 - 306

Комплект
прибори
- 18/0
- 24 части

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ Харена
к-кт

арт.№ 0602060333

- 630 мл, 2 бр.

арт.№ 0603040040

27 99

- черно-бял
- 18 части

Комплект чаши
червено вино
арт.№ 0602010819

39 99
к-кт

6 59
к-кт

Сокоизстисквачка

Кафемашина

CJX-1057

еспресо EC120

- мощност: 500 W 		
- голям отвор: 70 мм		
- кана за сок: 0.6 литра

- мощност: 925 W 		
- налягане: 15 бара		
- ръкохватка с крема диск
- aвтоматично изключване

арт.№ 0705030045

54 99

арт.№ 0705070096

за брой

99

99

за брой

Сешоар
D2121

- мощност: 1800 W
- степени: 2
- халка за окачване
арт.№ 0706030093

24 99

за брой

Машинка
за подстригване
HC5018

Перална машина

- самозаточващи се остриета 			
- комплект 5 бр. гребени: 3 - 18 мм		
- аксесоари: гребен,
четки за почистване: 2 бр.

- капацитет на пране: 5 кг
- обороти на центрофугиране: 600
- програми за пране: 15
- енергиен клас: А+
- размери(в/ш/д): 850 x 600 x 500

арт.№ 0706040086

29 99

за брой

арт.№ 0701030169

309
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ДОМАКИНСТВО
- различни размери
- разнообразие от десени

до

на всички налични одеяла
Разпродажба
на зимно
работно
облекло!

Хавлиени кърпи
Данте

- 450 г. 100% памук 			
- цветове: ванилия, жълт, корал, син
- размер: 30 х 50 см

цени от

Протектор за матрак
- ластици в четирите края
- размери:

2 29

за брой

100% непромокаема мембрана

15,99 лв/бр.
164 х 200 см16,99 лв/бр.
180 х 200 см 17,99 лв/бр.

144 х 200 см

супер цена

НОВО

арт.№ 0604050972 - 0604050975

термочувствителна
антиалергична
анатомична
мемори пяна

99
10
цени от

- размер: 90 х 200 см

за брой

ВЪЗГЛАВНИЦА

Memo Silver Sense

- размер: 49 х 32 х 12 см
- калъф от висококачествен плат
с втъкани сребърни нишки
арт.№ 0604030204

21,99лв/бр.

Спални комплекти

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

34,99

лв/бр.
		
4 части		
чаршаф - 220 х 240 см-1 бр.,
плик - 200 х 215 см-1 бр.
калъфки - 50 х 70 см - 2 бр.

Пътека и килим
Мелроуз 			
		
- пътека: 60 х 110 см

арт.№ 1004010988		
		
- килим: 160 х 220 см
арт.№ 1004010989

15
69 99
99

за брой

за брой

47,99 лв/бр.
5 части
чаршаф - 220 х 240 см -1 бр.,
плик - 150 х 215 см -2 бр.
калъфки - 50 х 70 см - 2 бр.

59,99 лв/бр.

от 1 до 28 февруари 2019
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МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ

да ни бъде честит Трифон зарезан!

Градинска акумулаторна
пръскачка 16л

НОВО
Ножица
и трион

Лозарска
ножица

арт.№ 0503020124

- за високо рязане
- с телескопична дръжка:
160-280 см
арт.№ 0504020103

- висококачествен резец от
SK5 ножарска стомана
- удобна ергономична дръжка
арт.№ 0504020081

- работно налягане: 0.2 - 0.4 Mpa			
- височина на разпръскване: 4 м			
- акумулаторна батерия: 12V 8Ah			
- време за работа с пълен заряд: 3-4 ч
- разход: 3.1 л/мин.

14,99 лв/бр. 19,99 лв/бр.

69,99 лв/бр.
Потопяема помпа
мръсна вода RDP-WP28

- мощност: 400W			
- дебит: 9000 л/ч		
- височина на изпомпване: 5 м		
- дълбочина на потапяне: 5 м
- интегриран в корпуса поплавък

Верижен
моторен трион

арт.№ 0804010132

RR44182

79 99

139

- мощност : 1800W (2.4 к.с.) 2-тактов,
въздушно охлаждане, 52 куб.см
- дължина на работната шина / верига: 16‘‘/400 мм
арт.№ 0804030051

за брой

НОВО

5 диска

RD-CDB26

- Li-Ion акумулаторнa батерия: 2 x 2 Ah
- въртящ момент: 45 Nm; скорости: 2
- степени на въртящия момент: 16+1
- време за зареждане: 1 h		
- кука за колан, куфар
арт.№ 0802010164

29,90лв/бр.
Клещи резачки

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

38,90лв/бр.

Перфоратор RDP-HD12H

Ъглошлайф RD-AG 33

169 99

за брой

- мощност: 550W		
- диск: �115mm		
- обороти: 11 000min-¹
арт.№ 0801010072

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

+ куфар

+ подарък

Акумулаторен
безчетков
винтоверт

41 99

за брой

- SDS-Plus захват
- мощност: 950W
- сила на удара: 3,0 J
- режими на работа: 3
арт.№ 0802030016

129 99

за брой

Куфар за инструменти 16“
- двоен органайзер в капака

Гедоре 1/4” и 1/2"

арт.№ 0805040114

94 части CR.V.
арт.№ 0806100490

119

7 99

за брой

| 11

СТРОИТЕЛСТВО

Кристализираща
хидроизолация CR 90

Уплътнителна
лента за хидроизолация

- за изолиране на основи срещу
проникване на влага и вода
- подходяща за хидроизолиране
на балкони,влажни помещения
и подземни конструкции
на открито и закрито		
- разход: 3 - 8 кг/кв.м.


- дължина: 10 м
- полага се в хидроизолационния
слой при оформяне на ъгли в
мокри помещения, бани, тераси
арт.№ 1106050016

арт.№ 1102060035

13 99

37 49

за брой

за брой

Лепило
за плочки
Baumacol Basic

Гипсова
шпакловка

9

19

за брой

мразоустойчив

5 кг

25 кг

16 79

67,49лв/бр.

за брой

Фугираща смес

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

- шпакловъчна смес
на гипсова основа
- за вътрешна употреба
- за дебелини от 1 до 3 мм
- разход: 0,9 кг/кв.м.
		
арт.№ 1101030008		

арт.№ 1101010035

- 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

Baumacol Premium Fuge

Fino Grande

- за полагане на
фаянсови и
теракотни плочи
- водоустойчиво
- клас: С1		

5

*продажба
само на ролка

Хидроизолационна смес

GT-11

цени от

5

19

за брой

22

за брой

*отстъпка на всички налични опаковки и цветове

ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ

Алуминиево
скеле

СМ-16 Flex

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

- 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
- опаковка: 25 кг
арт.№ 1101010016

289
Алуминиева
платформа

		
- размер: 0.78 м х 0.31 м
- товароносимост 150 кг
- работна височина 2.55м
арт.№ 1107050024

49

90

за брой

Монтажно лепило

Полиуретанова
пяна

Express fix

			
- разширяваща се
- за фиксиране, изолиране и запълване
- ръчна			
- опаковка: 650мл

- за лепене на дърво, керамика, гипскартон,
пдч, камък, пластмаса и др.
- водоустойчиво, за вътрешна и
външна употреба
- подходящо за всички сезони
/лепи дори при -10°С

арт.№ 1106040056

арт.№ 1106020052

6,99лв/бр.

9,69лв/бр.

17

99

за брой

Санитарен силикон		
- за кухни, бани, мокри помещения
- водоустойчив само след 2 часа
- защита от вода и плесени
- за вътрешна употреба
- цвят: бял, прозрачен
- опаковка: 280мл
арт.№ 1106010237
1106010221

8,19лв/бр.

от 1 до 28 февруари 2019

ексклузивен внос на
Готови за монтиране!

НОВО

ОГРАДНИ ВРАТИ И ПАНА
Оградна врата лява/дясна галванизирана
- ширина 0.9 м, височина 1.2-1.5 м
арт.№ 1104010166, 1104010167

Оградна двукрила врата галванизирана
- ширина 3.5 м, височина 1.2-1.5 м
арт.№ 1104010168

Оградно пано галванизирано

5

159
449
126

години
гаранция

- ширина 2.0 м, височина 0.9-1.2 м
арт.№ 1104010169
Изработени от стоманени лазерно рязани профили защитени от
корозия чрез горещо поцинковане.
Слой от цинково покритие, който предпазва продукта от корозия в
продължение на много години. Прахово боядисани RAL 9005/черно/
Пантите са монтирани на вратите и са включени в цената.
Двукрилата гаражна врата може да бъде автоматизирана,
аксесоарите се предлагат отделно.

БЕЗПЛАТЕН

ТРАНСПОРТ

Подходящ за
автоматично управление

CE сертифициран
продукт

включени панти

RAL 9005
прахово
покритие

галванизиран
продукт

*

при покупка над 150 лв с ДДС

Възползвайте се!
* Важи за физическите магазини, в рамките на града. Пълните условия на услугата ще намерите на сектор "Информация".

1.02.2019 - 28.02.2019

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

