Създаваме заедно

от 1 до 31 март 2019

БЕНЗИНОВА МОТОФРЕЗА

RD-T04

- мощност: 5,2 kW/7.0к.с.
- предавки: 2 предни + 1 задна
- работна ширина: 300-800-1000 мм
- работна дълбочина: 150-300 мм
арт.№ 0804040024

669

подарък

+масло 0,6L

еи
Продукти, решения исеид
в новия ни зонен каталог
безплатно

супер цена

тониране

в 360 цвята по каталог
DEKORATOR PORTFOLIO PRO

ЛАТЕКС супер бял
- устойчива декоративна боя
за вътрешно боядисване на водна основа
- отличава се с висока покривност и белота
- разход: 100 - 120мл/кв.м.
арт.№ 0203030162 - 0203030165

2,5 л
4л
8,5 л
15 л

11,99
17,59
33,99
58,90

АКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ
с 3 батерии GSR180-LI

лв/бр.

лв/бр.
лв/бр.
лв/бр.

* Безплатното тониране се отнася за
всички възможни цветове Р база

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 45 х 45 см
- цвят: бежов
арт.№ 1002030490

мразоустойчив

10 99

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

кв.м.

- Li-Ion акумулаторни батерии: 18V, 3 x 1,5 Ah
- въртящ момент, макс. (тежък / лек): 54/21 Nm
- електронна защита на акумулаторните клетки (ECP)
- голям Auto-Lock-бързозатягащ патронник:13 мм
- степени на въртящия момент: 20+1
- скорости: 2
- куфар за съхранение
арт.№ 0802010166

национален номер

349

0700 10 321
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ПОДОВИ и СТЕННИ ПОКРИТИЯ

супер цена

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 45 х 45 см
- цвят: сив оникс,
бежов оникс
- ефект: гланц

Гранитогрес
- произход: Турция
- първо качество
- размер: 45 х 45 см

арт.№ 1001030538
1001030551

14 99

арт.№ 1002030481

кв.м.

мразоустойчив

11

99
кв.м.

мразоустойчив

Фаянс

Фаянс

- първо качество
- размер: 25 x 50 см
- цвят: крем, бежов

- първо качество
- размер: 25 х 50 см
- цвят: св. бежов,
т. кафяв

арт.№ 1001010461
1001010489		
		

арт.№ 1001010247-248

Гранитогрес

17 99

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

кв.м.

арт.№ 1001030412

Гранитогрес

15 99

- първо качество
- размер: 33 х 33см
- цвят: т. кафяв мат

кв.м.

арт.№ 1001030204
мразоустойчив

мразоустойчив

Фаянс

арт.№ 1001010441

99
кв.м.

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 33 х 33 см
- цвят: сив
- ефект: мрамор
арт.№ 1001030399
мразоустойчив

продава се на брой

15

кв.м.

Фаянс

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

17

15 99

99
кв.м.

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

15,99

лв/кв.м.

- цвят: тъмна маслина
арт.№ 1002010318

16,99

лв/кв.м.

Теракот

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

14,99

лв/кв.м.

ПОДОВИ и СТЕННИ ПОКРИТИЯ
Теракот
- произход: Испания
- първо качество
- размер: 45 х 45 см
- цвят: светло бежов
		
арт.№ 1002020262

НОВО

супер цени

Гранитогрес
- първо качество

10 99

- произход: Турция
- размер: 15 x 90 см
- цвят: светло сив мат

кв.м.

арт.№ 1002030508

мразоустойчив

18 99
кв.м.

супер цена

Облицовъчен
камък Екстериорен
- произход: Турция
- първо качество
- размер: 30 х 60 см
- цвят: кафяв, сив,
бежов

Гранитогрес
- първо качество

- размер: 15,5 х 60,5 см
- цвят: кафяв микс

арт.№ 1002030462
1002030464
1002030511

арт.№ 1001030413

16 99

17 99

кв.м.

мразоустойчив

|3

кв.м.

мразоустойчив

*до изчерпване на количествата

Гранитогрес
- първо качество

- размер: 30 х 60 см
- цвят бежов, сив
- ефект: мат

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

арт.№ 1001030560
1001030561

арт.№ 1001030236
1001030237

18 99

12 99
кв.м.

кв.м.

мразоустойчив

мразоустойчив

от 1 до 31 март 2019
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БАНЯ
Мивка*
President

- размер: 55 см
- цвят: бял
арт.№ 0103010247

30 99

за брой

*смесителят не е включен в цената

Полуконзола

President

- цвят: бял

Моноблок

арт.№ 0103010248

Senator

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

за брой

Мивка 		
- размер: 45 см
- цвят: бял

арт.№ 0103030128

94

20 99
арт.№ 0103010326

99

24 49

к-кт

за брой

в Бургас, Несебър и Айтос!

Керамичен
моноблок

аксесоари за баня

неръждаема стомана с
покритие от инокс 18/10

- комплект: тоалетна чиния
със задно оттичане
казанче с механизъм,
тоалетна седалка
със забавено падане
- цвят: бял
арт.№ 0103030106
0103030098
* БЕЗ ФУНКЦИЯ БИДЕ

133 99
к-кт

* С ФУНКЦИЯ БИДЕ

154 99
к-кт

*отстъпката важи за всички аксесоари с марката KAPITAN

Седалка за тоалетна чиния
- бяла
- стандартна-с раздвижен шарнир
- със забавено падане-с раздвижен шарнир

7,79
10,89

лв/ бр.
лв/ бр.

арт.№ 0103050033, 0103050051

Тоалетно казанче
- цвят: бял
- универсално с изолация срещу конденз и шум
- двустепенен изпразващ механизъм 3/6 литра
- за монтаж на стена или на тоалетна тип „моноблок“*
- с твърда връзка
- с гъвкава връзка
арт.№ 0104010012, 0104010029
*за монтаж "моноблок"
скрепителният елемент се предлага отделно

Тяло за сифон

23 99

за брой

- подов
- лентов: 550мм
- с перфорирана решетка		
- 25 години гаранция			
- лесен за почистване			
- странично отводняване: �40 мм
- воден и сух затвор,
спират неприятните миризми
арт.№ 0402070394

109

БАНЯ
LED осветление

|5

Мебели
за баня
- панти със
"soft close"
механизъм
- цвят: бял

Параван
за баня

		
- стационарен
- матирано стъкло
- 6 мм
- хром профил

Шкаф
с огледало
- размери:
55 х 15 х 57 см

- размер: 70 х 200см
арт.№ 0105030303

арт.№ 0101010220

водоустойчив
материал-PVC

154

114
*смесителят не е включен в цената

- размер: 80 х 200см
арт.№ 0105030311

159

6

мм

- размер: 90 х 200см		
		
арт.№ 0105030305

6

мм

164

дебелина на стъклото

Шкаф
с мивка*

дебелина на стъклото

- размери:
55 х 42 х 85 см

Параван за баня
- подвижен
- прозрачно стъкло
- хром профил
- размер: 70 х 200 см
арт.№ 0105030316

арт.№ 0101010219

119

144

Смесители хром, керамична глава �35мм
- за умивалник
- стоящ, висок

Тръбно
окачване

арт.№ 0102010579

46 90

- произход: Турция
- с шлаух, ръчен душ и
сапунерка Phantom

за брой

арт.№ 0102030119

19 99

- за вана/душ
арт.№ 0102010578

за брой

с аксесоари

64 90

за брой

Ъглова етажерка
- PVC
- размери: 20 х 50 х 20 см
- различни цветове
арт.№ 0101010452 - 455

12 99

за брой

Смесители хром, керамична глава �35мм

- GRANDE, за умивалник, стоящ

- за умивалник, стенен

- за душ

- за вана/душ, стенен

арт.№ 0102010572

арт.№ 0102010571

арт.№ 0102010574

арт.№ 0102010573

82 99

за брой

81 69

за брой

62 99

за брой

82 99
за брой

от 1 до 31 март 2019
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ДЕКОРАЦИЯ
бриз

а
т
я
в
ц
16 бял
+

цитрус

слънчоглед

нектар

небе

лагуна

ирис

розе

корал

тюркоаз

антик

лято

магнолия

капучино

ябълка

Латекс със
сребърни йони
- интериорна боя за стени с противобактериално
и противогъбично действие
- разход: 14-16 кв.м./л
- цвят: бял

ИНТЕРИОРНА БОЯ

- опаковка: 2,5 л
арт.№ 0203010084

- дишаща водоразредима боя
за стени и тавани на закрито
- разход: 200 г/кв.м.

- опаковка: 4 л
арт.№ 0203010075

арт.№ 0203020059 - 074

5
кг

отстъпка

крем

8

15 89

за брой

22,99
79,90

- опаковка: 15 л
арт.№ 0203010085

лв/бр.
лв/бр.

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

99

Спрей против мухъл
със сребърни йони

за брой

- за дезинфекция и почистване
на твърди (непорьозни)
повърхности на открито и закрито
- за оптимална и дълготрайна
защита срещу плесен,
гъбички, бактерии
- опаковка: 500 мл

на
ефекти за стени

5,99 лв/бр.

арт.№ 0605010566

MODENA

със
си ликон
Пистолет
за боядисване

Фасадна боя

DASP400

Интериорна
ефектна боя

- за външно боядисване на фасади, стени,
бетонови и циментови повърхности
- мощност: 400 W
- голяма дюза с отвор 2,5 мм - цвят: бял
- разход: 100 мл./кв.м.
- подходящ за
всякакъв тип боядисване - опаковки:
2,5 л
- резервоар за боя: 0,8 л

1л Spirit Modena Silver
арт.№ 0203050269
1л Spirit Modena Gold
арт.№ 0203050270

арт.№ 0803040032

62 99

2.5л Spirit Modena Silver
арт.№ 0203050271
2.5л Spirit Modena Gold
арт.№ 0203050272

за брой

*отстъпката важи за всички цветове

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, вишнев
арт.№ 0201010597, 0201010061-065

7 59

за брой

арт.№ 0202010140-144
0202010147-156

арт.№ 0204020120 - 0204020123

Алкидна боя

Лазурен лак
- за лакиране на дървени
повърхности на открито
и закрито
- разход: 80-100 мл/кв.м.
- опаковка: 0,650 л

15 л

14,59 лв/бр.
21,99 лв/бр.
46,59 лв/бр.
76,90 лв/бр.

10 цвята

16 цвята

6 цвята

въз можност
4л
за компютърно
тониране
8,5 л

6 39

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

4 39

за брой

ДЕКОРАЦИЯ

Ламиниран под

Ламиниран под

- декор: Дъб Ливърпул		
- за натоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони		
- размер: 1380 х 193 х 8 мм
- клас: АС4/32			
- опаковка: 2,397 кв.м. / пакет

- декор: Дъб Набразден
- 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

арт.№ 1005010147

арт.№ 1005010226

12

8

мм

НОВО
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19

8

мм

кв.м.

10

19

кв.м.

Ламиниран под

Ламиниран под

- декор: Дъб Римски
- 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 Сребърен		
- за натоварени жилищни
помещения и за умерено
натоварени обществени зони		
- размер: 1285 x 192 x 8 мм		
- клас: АС4/32 V4			
- опаковка: 2,22 кв.м. / пакет

НОВО

арт.№ 1005010219

7

мм

9

арт.№ 1005010220

49

8

мм

кв.м.

е
ов
д
о
п
и
н
а
р
и
н
и
м
а
л
и
к
ч
за вси

12

99

кв.м.

отстъпка

по поръчка

*отстъпката важи за всички ламинирани подове по поръчка, които не са на специални цени

Пътека
- размери: 80 х 150 см
- цвят: бежов, зелен, лилав,
слонова кост, сребро, червен, шоколад

33

99

за брой

килими и пътеки
Sensation
Килим

- размери: 120 х 170 см
- цвят: бежов, зелен, лилав, слонова кост, сребро, червен, шоколад

56 90

от 1 до 31 март 2019

за брой
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ОСВЕТЛЕНИЕ

Градински фенери*
BELIGHT

- цвят: златна патина			
- мощност: 60W E27			
- степен на защита: IP 44		
- цветно стъкло
нагоре, надолу, висящ		
арт.№ 0902010206 - 208

32 99

за брой

Градински фенери NOA *

- по поръчка стоящ:
32,99 лв/бр.
h 43 см
47,99 лв/бр.
h 98 см
154 лв/бр.
h 200 см

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

11 89

за брой

арт.№ 0902010209 - 211

Градински аплик

LED прожектор

Плафониера

HЕLIOS LED
- живот: 30 000 часа
- студена светлина: 6400К
- индекс на защита: IP 66

ANDORA*
		
- цвят: черен		
- индекс на защита: IP44
- мощност: 10W E27

10W

арт.№ 0902030104

20W

20 99

30W

за брой

50W

ЕLLIS LED

- живот: 25000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- енергиен клас А+
- IP65
8W
- кръг

9,99 лв/бр.
17,99 лв/бр.
23,99 лв/бр.
34,99 лв/бр.

12W
18W
арт.№ 0901030714-716

арт.№ 0902030070 - 073

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

13,49 лв/бр.
16,99 лв/бр.
22,99 лв/бр.

Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

- единица

19 99

за брой

Осветителни тела*
- цвят: хром
- мощност: 28W G9

Осветително тяло*

39,99 лв/бр.
тройка 64,90 лв/бр.
четворка 84,90 лв/бр.
			
двойка

- мощност: 2 x E27 40W
арт.№ 0901030799
- мощност: 3 x E27 40W

арт.№ 0901050203-0901050205

Аплик за баня ARBA LED
		
- живот: 30 000 часа			
- неутрална дневна светлина: 4000К
- индекс на защита: IP44
- мощност: 8W
арт.№ 0901030733 		

29

99

за брой

Съдържа светодиоден източник А+,
който не се подменя

арт.№0901030800

26 99
39 99

за брой

за брой

Настолна лампа
CLAY*

Плафон PAI*

Аплик PAI*

- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27

- хром държач
- декоративно стъкло
- диаметър: �300
- мощност: 60W E27

арт.№ 0901030452

арт.№ 0901030454

7,69 лв/бр.

9,99 лв/бр.

*Tези осветителни тела са съвместими с крушки от енергиен клас: A++, A+, A, B, C, D, E

- мощност: 1xE14 40W		
- размер: h 35 см, � 15 см
- цвят: бял
арт.№ 0901040233
- цвят: капучино
арт.№ 0901040234

18 99

за брой
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ОСВЕТЛЕНИЕ и ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

LED осветително тяло
- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна: 4000К
- IP 20

- размер: 61,8 см
10W G13
арт.№ 0901060069

- размер: 122,8 см		
22W G13
арт.№ 0901060070

7,99 лв/бр.

10,99 лв/бр.
Светодиодни лампи
FLICK VINTAGE LED

- живот: 25000 часа
- топло бяла светлина 2700К				
- енергиен клас А+

Светодиодни панели

- цвят: бял
- живот: 30 000 часа
- за вграждане
- неутрална дневна светлина: 4000К
ESTE LED
- �120 6W
- �170 12W
- �225 18W

GRID LED
- 120 х 120 6W

6,99 лв/бр.
9,99 лв/бр.
12,49 лв/бр.

- 170 х 170 12W
- 222 х 222 18W

6,99 лв/бр.
9,99 лв/бр.
12,49 лв/бр.

Е27 6W GFV95

арт.№ 0906040250

Е27 6W GFV125

арт.№ 0906040251

Е27 6W AFV60

арт.№ 0906040283

Е14 4W BFV35

арт.№ 0906040284

арт.№ 0901070105-107
к-т с LED захранване

арт.№ 0901070102-104

Светодиодни лампи

CERAMIC LED 3,5W GLOBE, CANDLE, FLAME
- живот: 30 000 часа
- топло бяла светлина: 3000К
- неутрална дневна светлина: 4500К
- енергиен клас А+
- E27, E14

1

арт.№ 0906040051-057

8,99
9,99
4,39
3,39

Безжичен звънец ELMARK

89

- нормално напрежение: 200-240V
- работен диапазон: 80 м
- 36 мелодии
- цвят: бял

за брой

арт.№ 0905040043

ключ единичен
ключ двоен

Ключове
и контакти

девиаторен

- серия: ASFORA
- цвят: бял

контакт единичен

арт.№ 0904010702-704
0904010706, 0904010708

контакт двоен

Разклонители
- със защита от претоварване
- цвят: черен с ключ		
- кабел: 1.5м		
- три гнезда
арт.№ 0905050125

16,90 лв/бр.
- шест гнезда
арт.№ 0905050126

21,90 лв/бр.

- Е27
- със сензор за движение 360°
- цвят: бял

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

арт.№ 0905060237

Преходник
от E14 към Е27

арт.№ 0905060217

лв/бр.
лв/бр.
лв/бр.

НОВО

10,99

Фасунга

лв/бр.

лв/бр.

НОВО

9,89

лв/бр.

НОВО

1,29

лв/бр.

Механичен
таймер MZ20

		
- 24 часов режим на работа
- най-кратък интервал
на превключване: 15 мин.
- 230V / 16A		
- контакт с детска защита
арт.№ 0905060121

6 79
за брой

Вентилатор
- мощност 15 W		
- с клапа
- � 100
- дебит 100 куб.м/час
- цвят: бял
арт.№ 0905030026

15 99

от 1 до 31 март 2019

за брой
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ТЕКСТИЛ и ДОМАКИНСТВО

СПАЛНО БЕЛЬО

Ранфорс бял, 100% памук
			
Калъфки с борд 2 бр. комплект
- размер: 50 х 70см арт.№ 0604050018
			

Плик спален

- размер: 150 х 215см арт.№ 0604050044
			

Плик спален

- размер: 200 х 220см арт.№ 0604050047

отели

договаряне на цени за х

5,99
15,59
18,99

лв/к-кт

Чаршаф

- размер: 150 х 240см арт.№ 0604050809

лв/бр.

Чаршаф

- размер: 220 х 240см арт.№ 0604050810

7,99
11,59

лв/бр.

лв/бр.

лв/бр.

СПАЛНО БЕЛЬО

Ранфорс щампа,100% памук

Олимпия

35,99
48,99
62,99

3 части
лв/к-кт
4 части
лв/к-кт
5 части
лв/к-кт
арт.№ 0604051192-194

Афродита

35,99
48,99
62,99

3 части
лв/к-кт
4 части
лв/к-кт
5 части
лв/к-кт
арт.№ 0604051189-191

Възглавница

Капитониран протектор за матрак

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

- ластици в четирите края
- размер:
100 х 200 см

12,59
16,59

10 59

лв/бр.

за брой

арт.№ 0604050983
лв/бр.

164 х 200 см

арт.№ 0604050984

17,99
			
лв/бр.

180 х 200 см

20,99

арт.№ 0604030114

арт.№ 0604050982

144 х 200 см

арт.№ 0604050985

лв/бр.

Амира

35,99
48,99
62,99

3 части
лв/к-кт
4 части
лв/к-кт
5 части
лв/к-кт
арт.№ 0604051195, 197, 198

Дървен корниз

цени от

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

12 59

за брой

35 х 50 см

2

59

за брой

Хавлиени кърпи Мишел
1,20 м

арт.№ 0303030081

1,60 м

арт.№ 0303030082

2,00 м

арт.№ 0303030083

лв/бр.

2,50 м

арт.№ 0303030084

лв/бр.

3,00 м

арт.№ 0303030085

- 450 г./кв.м
- 100% памук 				
- цвят: екрю, бежов, кафяв, син			
- размери:

5,59
70 х 140 см14,99
45 х 80 см

14,89 лв/бр.
18,49 лв/бр. Цени от:
21,39 лв/бр.
89
27,29 лв/бр.
за брой
29,99 лв/бр.

14

ДОМАКИНСТВО
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18 части
супер цена

Сервиз за хранене
- порцелан
- чиния десерт - 6 бр.
- чиния супа - 6 бр.
- чиния основна - 6 бр.

27 99

КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

к-кт

арт.№ 0602060309

НОВО

Черпак 32 см
арт.№ 0603050756

3,99

Ултрамакс

лв/бр.

39

- 100% микрофибър за максимална
ефективност при почистване,
- изключително абсорбиращ
- възможност за пране в пералня
арт.№ 0605030781

99

за брой

Лъжица за сервиране 33 см
арт.№ 0603050757

3,99

лв/бр.

НОВО

Решетъчна шпатула 34 см
арт.№ 0603050758

3,99

лв/бр.

НОВО
Тиган

			
Лъжица за спагети 32 см
арт.№ 0603050760

3,99

лв/бр.

		

Тенджера

Решетъчна лъжица 35 см

- размер: � 22 см
- вместимост: 5.5 л

арт.№ 0603050761

арт.№ 0602030476

3,99

лв/бр.

28 99

за брой

-размер: � 24 см
арт.№ 0602040376

15,99

лв/бр.

-размер: � 26 см
арт.№ 0602040377

18,99

лв/бр.

- размер: � 28 см
арт.№ 0602040378

20,99

лв/бр.

Електронен сейф		
- модел: E20ST
- програмируема ключалка
- външни размери: 310 х 200 х 200 мм

Метален
стелаж

арт.№ 0301070037

49,90

- сглобяем
- 4 рафта от МДФ
- размери:
172 х 90 х 40 см
- товароносимост:
175кг на рафт
- безвинтов монтаж
- поцинкован

лв/бр.

Таванен
простир

175

арт.№ 0302120022

- произход: Полша
- 6 пръта на дължина 2 м
- товароносимост: макс. 3 кг на пръчка
- материал: метална тръба �14 с ПВЦ
- включени крепежни елементи
арт.№ 0606030112

25 99

за брой

kg

супер цена
Алуминиева
стълба
- 3 стъпала
арт.№ 1107020020

36 99

за брой

34 90
за брой

от 1 до 31 март 2019
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ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ

38 см

4 х 72.25 лв.

Електрически
бойлер BiLight
- вертикален
- енергиен клас С
модел: GCV 80 38 20 В11 TSRC
- мощност: 2kW
- обем: 80 литра			
- годишна консумация
на ел.енергия 1410 kWh

Електрически бойлер

Електрически
бойлер BiLight

модел: GCV 50 38 20 B11 TSR		
- мощност: 2kW			
- обем: 50 литра			
- годишна консумация
на ел.енергия 1402 kWh

модел: GCV 80/38/24D D06 TS2R
- вертикален
- обем: 80 литра			
- мощност: 2.4kW/1.2kW		
- енергиен клас С			
- годишна консумация
на ел.енергия 1410 kWh

модел: GCV 120 44 30 В11 TSRC		
- вертикален
- обем: 120 литра			
- мощност: 3kW
- енергиен клас С
- годишна консумация
на ел.енергия 4406 kWh

арт.№ 0702030280

арт.№ 0702030285

арт.№ 0702030123

арт.№ 0702030282

205
189

239

289

Малолитражен бойлер BiLight
- обем: 10 литра
- мощност: 2kW

129

модел: GCA 10 20 L52 RC
лв/бр.
- над мивка			
- енергиен клас A			
- годишна консумация на ел.енергия 525 kWh
арт.№ 0702020016

129

лв/бр.
модел: GCU 10 20 L52 RC
- под мивка				
- енергиен клас B			
- годишна консумация на ел.енергия 573 kWh
арт.№ 0702020017

Електрически
бойлер
модел: WH08046BR
- хоризонтален, ел.дясно, тръби долу
- обем: 80 литра			
- мощност: 3kW			
- енергиен клас С			
- годишна консумация
на ел.енергия 1507 kWh

229

арт.№ 0702030262

Прахосмукачка

WD2

Перална машина

- мощен мотор: 1200W
- разход на енергия: 1000W
- сухо и мокро изсмукване
- контейнер: 12 л

IWC 71051 C ECO EU

- капацитет на пране: 7 кг.		
- обороти на центрофугиране: 1000
- програми за пране: 14+2		
- енергиен клас: А+			
- размери(в/ш/д): 850 x 600 x 520

арт.№ 0705080091

115

арт.№ 0701030155

409

4 х 102.25 лв.

4 х 57.25 лв.
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СТРОИТЕЛСТВО

Надеждни решения за хидроизолация от
25

- за водоплътно гъвкаво
уплътняване под плочки
на закрито, в домашни бани,
около вани и душ кабини 		
- готова за употреба
- нанасяне с четка и валяк
- запълва пукнатини

kg

Лепило
за плочки

СМ12 Flex

- лепило за плочки
с повишена еластичност,
за лепене на плочка върху
плочка, за подово отопление
- за полагане на керамични
плочки, теракот, гранитогрес,
ест. каменни облицовки
- интериорна и
екстериорна употреба
- клас С2Е

арт.№ 1102060007

5кг

арт.№ 1102060048

15кг

*отстъпката важи за всички налични цветове

34,99 лв/бр.
91,99 лв/бр.

Фугиращи
смеси Ceresit СЕ 33
- за фуги с
ширина до 8 мм
- различни цветове
- опаковка: 2 кг

Хидроизолационна
лента CL152

Уплътнител

- гъвкава, водоплътнa
за ъгли, съединителни
и разширителни фуги
- устойчива на
скъсване и стареене

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

10

арт.№ 1101010083

арт.№ 1106050047

13,99 лв/бр.

34,99 лв/бр.

м

Гипсова шпакловка

лепило с полимери Ceresit FT101

цени от

9,99

лв/бр.

- бяла суха смес за заравняване
и заглаждане на бетонови
повърхности, циментови,
варо-циментови и гипсови
мазилки и гипсокартон
- разход: ~ 1,1кг/м2
за слой от 1мм
- цвят: бял

weber.col Стандарт
- за полагане на порьозни
керамични, теракотни
и фаянсови плочки
- за интериорна и
екстериорна употреба
- клас С1
- разход: ~ 5кг/кв.м.
- цвят: сив

арт.№ 1101030046

арт.№ 1101010017

20
kg

9

39

за брой

25
kg

Ултрабързо лепило с активатор
- за фиксиране на: MDF, пластмаси, метал, порцелан,
корк, кожа, керамика, хартия и гума
- опаковка:
50г лепило+200мл активатор
лв/бр.
арт.№ 1106020301

3,89
100г лепило+400мл активатор
6,49 лв/бр.
арт.№ 1106020300
Полиуретанова
пяна
- компонентна,
разширяваща се,
за фиксиране,
изолиране, запълване
- за многократна употреба
- с накрайник Genius gun
- ръчна
- 750 мл
арт.№ 1106040049

2

kg

цени от

5

49

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

kg

3

19

за брой

Монтажно лепило с полимери
- бързосвързващо
- за открито и закрито
- приложение: пластмаси, метал, стъкло,
корк, плочки, дърво, камък, гипс, тухли, керамика
- опаковка: 390 г
арт.№ 1106020284

11,49 лв/бр.

Полиуретан flex-40 FC
Санитарен силикон

- разширяваща се
- пистолетна
- 750 мл

- еднокомпонентен
- лепило на
полиуретанова основа
- за външно и
вътрешно приложение
- за лепене на
различни материали
- цвят: бял, сив, черен, кафяв
- 600 мл

арт.№ 1106040075

арт.№ 1106030044-047

арт.№ 1106010174- 175

Полиуретанова
пяна
- за уплътняване на
врати и прозорци

6,99 лв/бр.

8,49 лв/бр.

лв/бр.

Подова замазка

25

за брой

3,99

Качество за професионалисти

Лепило за плочки

weber C700

7,89 лв/бр.

отстъпка

Еднокомпонентна
хидроизолация CL51

- за кухни, бани,
мокри помощения
- с отлична адхезия,
устойчив на продължително
въздействие на влага
- цвят: бял, прозрачен
- 280 мл			

4,49 лв/бр.
от 1 до 31 март 2019
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МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ
2X

ЪГЛОШЛАЙФ АКУМУЛАТОРЕН
Li-ion, Ø125 mm, 10000 min-1,
20 V, 2 Ah, 1 h в куфар

БОРМАШИНА УДАРНА АКУМУЛАТОРНА
Li-ion, 2-скорости, 13 mm,
50 Nm, 20 V, 2x2 Ah, 1h

16999

RDP-SAG20 Set

Арт. No.: 0801010139

RDP-SRS20

лв

Арт. No.: 0802010169

R20 ПЕРФОРАТОР
АКУМУЛАТОРЕН
LI-ION SDS-PLUS SOLO

R20 САБЛЕВИДЕН ТРИОН АКУМУЛАТОРЕН
LI-ION QUICK SOLO
Арт. No.: 0801020059

20999

RDP-SCDI20 Set

лв

RDP-SRH20

Арт. No.: 0802030068

9999

114 99

лв

лв

R20 КОМПЛЕКТ БАТЕРИЯ LI-ION 2 Ah
И БЪРЗО ЗАРЯДНО ЗА СЕРИЯТА

R20 БАТЕРИЯ LI-ION 20 V, 4 Ah
ЗА СЕРИЯТА

Арт. No.: 0802010171

Арт. No.: 0802010172

RDP-R20 SYSTEM

RDP-R20 SYSTEM

7499

10499

лв

лв

ЗА МАШИНИ ЗА БАТЕРИИ

www.raider.bg
4 х 74.75 лв.

Ъглошлайф GWS 20-230 JH
Professional			

Перфоратор GBH 240 Professional

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

- SDS Plus захват
- мощност: 790W
- сила на удара: 2.7 J
- режими на работа: 3
- куфар

арт.№ 0801010066

арт.№ 0802030062

249

299

Строителен миксер

DAEM1600

Eлектрическо ренде

Прободен трион DAJS600

Ударна бормашина

- мощност: 900 W			
- ширина на рендосване: 82 мм		
- дълбочина на рендосване: до 3 мм

- мощност: 600 W
- дебелина рязане в дърво: 65 mm
- възможност за рязане под ъгъл
- водеща шина

- мощност: 710 W
- безключов патронник
- реверс

арт.№ 0801040073

арт.№ 0801020047

- мощност : 1600W		
- обороти: 180-750 об./мин.
- скорости: 2
- окомплектовка:
с бъркалка

DAPL900

арт.№ 0803030031

169 99

за брой

104 99

за брой

64 99

за брой

DAID750

арт.№ 0802050073

69 99

за брой

ГРАДИНСКИ МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ
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Ръчни градински
инструменти

Мотофреза

електрическа RD-ET01Q
- мощност: 750 W		
- ширина на
фрезоване: 30 см
- дълбочина на
фрезоване: 20 см
арт.№ 0804040016

129

Лопата

за пясък, дървена Т-образна дръжка 1250 мм
арт.№ 0504010116
лв/бр.

Гребло

10,09

градинско 16 зъба, дървена дръжка 1300 мм
арт.№ 0504010118
лв/бр.

Вила

11,89

четиризъба, дървена дръжка 1280 мм
арт.№ 0504010120
лв/бр.

Тръзъбец

Ръкавици
- полупотопени в
нитрилен каучук
- ластичен маншет

Ботуши
- PVC
- цвят: черен
- размер: от №38 до №46

8,99

лв/чифт

арт.№ 0808010097

1,09

лв.

15,89

за аериране на почвата, дървена дръжка 1200 мм
арт.№ 0504010123
лв/бр.

8,29

Мотика

за плевели 12 см, дървена дръжка 500 мм
арт.№ 0504010126
лв/бр.

4,89

Гребло

малко за аериране на почвата, дървена дръжка 500 мм
арт.№ 0504010130
лв/бр.

подарък

5,29

+втора верига

Лозарска ножица

		
- полирани остриета с
незалепващо покритие
- антикорозионна защита
арт.№ 0504020104

Верижен трион AKE 40S

239

- мощен 1.800W мотор
- висококачествена 40см шина и верига
- удобна SDS система за лесна смяна
и опъване на веригата
- светкавично реагираща
спирачка на отката (Quick Stop)
- скорост на веригата 9 m/s
- голям резервоар за масло
(200 ml) с индикатор за напълване
арт.№ 0804030050

Ножица за храсти

Classic 540

- вълнообразни остриета
23 см
- незалепващо покритие
арт.№ 0504020014

36,90

19,90

лв/бр.

Ножица
за трева
- полирани остриета		
- антикорозионна защита
арт.№ 0504020016

лв/бр.

24,90

лв/бр.

Градинска пръскачка
- 16 л.
- възможност за
регулиране на водната струя от
плътна струя до фина мъгла
- телескопично удължение
от неръждаема стомана		
- комплект накрайници

Верижен трион
моторен RD-GCS15

- мощност : 2200W				
- двигател: 2-тактов
- въздушно охлаждане 58 куб.см.		
- дължина на работната шина / верига: 18''/450мм
- време за реагиране на спирачката: 0.12 сек.
арт.№ 0804030001

арт.№ 0503020051

159 99

за брой

18 99
за брой

от 1 до 31 март 2019

СЕЗОННА ГРАДИНА

Корен Рози
- в пакет
- различни видове

50
L

50
L

Мулч
за рози

Субстрат
за рози

арт.№ 0502040478

1 59

за брой

До изчерпване на количествата!

AGRO

AGRO

- предотвратява растежа на плевели
- създава естетически ефект
- задържа топлина и влага
- подпомага образуването на хумус
- опаковка: 50л
арт.№ 0502030033

- торфена смес, коров хумус,
обагатен с хранителни вещества
- пригоден за засаждане и отглеждане
на рози в саксии и на земя
- опаковка: 50л
арт.№ 0502030039

11 59

4 29

за брой

за брой

семена многообразие от видове

Кашпа TIRRENO
арт.№ 0502010078

- пригоден за отглеждане на
всички видове и сортове рози
- концентрат 1л
арт.№ 0502050040

12 59

за брой

- цвят: кафяв
- вместимост: 9 л

Течен тор за рози AGRO

цветя, подправки, зеленчуци

0 89

5,69 лв/бр.

за брой

Кашпа VERSILIA

- цвят: бял
- вместимост: 7 л, 9 л
арт.№ 0502010741
арт.№ 0502010742

4,79 лв/бр.
6,69 лв/бр.

9 89

за брой

Тревни смески - за паркови, луксозни, сенчести, слънчеви или спортни терени, опаковка: 1 кг = 40 кв.м.

1.03.2019 - 31.03.2019

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

