Създаваме заедно

от 1 до 30 юни 2019

ХУБАВО ВРЕМЕ
ЗА ОТДИХ И РЕМОНТИ

ГРАДИНСКИ СЕТ

Astor

- 3 части
арт.№ 0501020037

165

естествен ратан

тно
безплара
не

НОВО

тони

в 360 цвята по каталог
DEKORATOR PORTFOLIO PRO

ЛАТЕКС супер бял
ЛАМИНИРАН
ПАРКЕТ

ЪГЛОШЛАЙФ

RDP-AG42

ДЕКОР ДЪБ КАНЬОН

- мощност: 750W
- обороти на празен ход: 11000
- размер на диск: � 125 мм
- малък диаметър
на дръжката
за удобна работа
арт.№ 0801010141

59 90
за брой

- за натоварени жилищни
помещения и за умерено
натоварени обществени зони
- размер: 1285 х 192 х 8мм
- опаковка: 2,22 кв.м. /пакет
арт.№ 1005010218

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

8

мм

клас: 32/АС4

11 99
кв.м.

- устойчива декоративна боя
за вътрешно боядисване на водна основа
- отличава се с висока покривност и белота
- разход: 100 - 120мл/кв.м.
арт.№ 0203030162 - 0203030165
4л
17,59 лв/бр.
8,5 л
33,99 лв/бр.
15 л
58,90 лв/бр.
*Безплатното тониране се отнася за
всички възможни светли цветове Р-база

национален номер

2,5 л

11 99

0700 10 321

за брой
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ПОДОВА и СТЕННА КЕРАМИКА
Фаянс

Фаянс

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

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

арт.№ 1001010450- 451

арт.№ 1001010327
1001010334

Гранитогрес

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

Теракот
- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: св. лилав

арт.№ 1001020169

арт.№ 1001020136

15 99

15 99

кв.м.

кв.м.

мразоустойчив

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 15,5 х 60,5 см
- дебелина: 9 мм
- цвят: опушено бял,
бежов
- ефект: мат

Стилна комбинация
от бяло и бежово с
множество лица на дизайна

арт.№ 1001030562

17 99
кв.м.

мразоустойчив

Гранитогрес

Гранитогрес

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

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

арт.№ 1001030539
1001030540

14 49

15 49

кв.м.

мразоустойчив

кв.м.

мразоустойчив

ПОДОВА и СТЕННА КЕРАМИКА
Облицовъчен камък
екстериорен

НОВО
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НОВО

- първо качество
- размер: 23 х 46 см
- цвят: бежов микс
- ефект: имитация зид
арт.№ 1001030550

внос Испания

21 99
кв.м.

мразоустойчив

супер цена

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

13 99
кв.м.

мразоустойчив

Фаянс

Гранитогрес

НОВО

- първо качество
- размер: 20 x 60 см
- цвят: св.бежов, бежов, мозайка микс

- произход: Испания
- първо качество
- размер: 30 х 60 см
- цвят: бежов мат
арт.№ 1002030545

арт.№ 1002010344 - 1002010346

20 99

27 99

мразоустойчив

кв.м.

кв.м.

НОВО
Гранитогрес*

Гранитогрес

Гранитогрес

Гранитогрес

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

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

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15 х 90 см
- цвят: избелено син

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

арт.№ 1002030508

арт.№ 1002030459

арт.№ 1002030578

17 99

18 99

18 99

мразоустойчив

мразоустойчив

мразоустойчив

арт.№ 1001030413

кв.м.

кв.м.

22 99

кв.м.

кв.м.

мразоустойчив

*до изчерпване на количествата

Гранитогрес*

Теракот*

Гранитогрес*

Гранитогрес*

- първо качество
- размер: 45 х 45 см
- цвят: микс,
бяло и сиво черно

- произход: Испания
- първо качество
- размер: 45 х 45 см
- цвят: светло бежов
		
арт.№ 1002020262

- първо качество
- размер: 45 х 45 см
- цвят: бежов
- дебелина 8мм

- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: бежов,
имитация камък
- антислип
арт.№ 1001030005

мразоустойчив

45 см

кв.м.

арт.№ 1001030057

14 49

мразоустойчив

45 см

кв.м.

13 49

33,3 см

11 99

45 см

кв.м.

45 см

45 см

арт.№ 1001030278

12 99

45 см

мразоустойчив

33,3 см
от 1 до 30 юни 2019

кв.м.
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БАНЯ
Керамичен
моноблок
- комплект:
тоалетна чиния със задно оттичане
- казанче с механизъм
- цвят: бял
арт.№ 0103030157
на керамиката

отстъпка

Тръбно
окачване

99

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

90

арт.№ 0102030119

20 99

к-кт

за брой

на керамиката

Мивка*
- размер: 50 см
- цвят: бял

24

арт.№ 0103010230
*смесителят не е включен в цената

за брой

- размер: 60 х 46 см
- цвят: бял
арт.№ 0103010064

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

арт.№ 0102030137

на керамиката

Мивка		

99

Душ
система

35 99

за брой

Седалка
за
тоалетна
чиния
- бяла
- стандартна
- с раздвижен шарнир

7,99 лв/ бр.
- със забавено падане
- с раздвижен шарнир 10,99 лв/ бр.
арт.№ 0103050033
0103050051

на керамиката

на керамиката

Комплект
за вграждане

НОВО

Evrovit

- структура за вграждане
с двоен бутон, конзолна
тоалетна чиния без ринг
арт.№ 0104020024

Моноблок*			
Моноблок
- седалка със
забавено падане Facile
- задно оттичане
арт.№ 0103030129

169

		
- иновативна Clean on
технология на почистване
- без ръб на тоалетната
- оптимално икономично почистване
- керамично казанче със система 3/5 л
- включена тоалетна седалка
със забавено падане

189

арт.№ 0103030161
*важи до изчерпване на количествата

359
доживотна гаранция
на керамиката

4 х 89.75 лв.

БАНЯ
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НОВО

Смесители
- хром, керамична глава �35мм

- за умивалник, стоящ,
с Click изпразнител

- вана/душ, стоящ

- вана/душ, стенен

арт.№ 0102010631

арт.№ 0102010622

арт.№ 0102010630

94 90

89 90

за брой

за брой

109

Душкабина
- за умивалник за кухня,
стоящ, висок
арт.№ 0102020218

- за вана/душ, с аксесоари

- за умивалник, стоящ

арт.№ 0102010624

арт.№ 0102010623

55 90

63 90

за брой

за брой

35 99

за брой

- овал: 90 х 90 см
- поддушово корито
- хром профили
- сифон
- всички необходими
крепежни елементи

тонирано
закалено
стъкло

арт.№ 0105010189

189

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

24 99

за брой

*за монтаж "моноблок"
скрепителният елемент се предлага отделно

Тяло за сифон

Комплект
- хром
- WC кош 5л, четка
арт.№ 0106030260

15 99
к-кт

- 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

Параван за баня
- подвижен
- профил хром
- прозрачно стъкло - 6 мм
- размер: 70 х 200 см
арт.№ 0105030316
от 1 до 30 юни 2019

119
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БАНЯ

LED осветление

Мебели
за баня

LED осветление

- панти със
"soft close"
механизъм
- цвят: бял

водоустойчив
материал-PVC

Шкаф
с огледало

Мебели
за баня
Тринити
Шкаф с
огледало

- размери:
55 х 15 х 57 см

- размери:
55 х 15 х 60 см

арт.№ 0101010220

арт.№ 0101010290

117

водоустойчив
материал-PVC

134

водоустойчив
материал-PVC

Шкаф с огледало
- цвят: бял
- размери:
51 х 11 х 40 см
арт.№ 0101010063

Шкаф
с мивка*

Шкаф
с мивка

- размери:
55 х 42 х 85 см

- размери:
55 х 42 х 85 см

арт.№ 0101010219

арт.№ 0101010289

147

154

29 99

за брой

Огледало за баня
- включени планки за монтаж
- хоризонтално и
вертикално окачване
- размери: 40 х 50 см
арт.№ 0101030133-134

12 99

*смесителят не е включен в цената

за брой

крайбрежен стил в банята
с аксесоарите ROCK на AWD

аксесоари за баня

неръждаема стомана с
покритие от инокс 18/10
*отстъпката важи за всички аксесоари с марката KAPITAN

Аксесоари за баня ROCK

Аксесоари
за баня

дозатор за сапун

- 6 части
- стъкло/хром

чаша за четки за зъби

арт.№ 0106011247

чаша		

22

99
к-кт

сапунерка
четка за тоалетна

16,59 лв/бр.
12,69 лв/бр.
11,59 лв/бр.
11,59 лв/бр.
29,59 лв/бр.

арт.№ 0106010901 - 0106010904, 0106030232

ОСВЕТЛЕНИЕ и Ел. МАТЕРИАЛИ
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супер цена

Светодиодни
лампи

Електрически бойлер BiLight

GCHL 80/44/30 В12 TSR
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- енергиен клас С
- годишна консумация на ел.енергия 1422 kWh

234

арт.№ 0702030127, 0702030128

лв/бр.
4 х 58.50 лв.

- живот: 25 000 часа			
- топла бяла светлина: 3000К		
- неутрална дневна светлина: 4000К
- студена светлина: 6400К
- енергиен клас: А+
- 6W E27 3000K, 4000K, 6400 К
		
арт.№ 0906040138 - 139, 0906040340

Електрически бойлер		
GCV 80/47/24D C21 TS2R		

1

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

цени от 25,99 лв/бр.

арт.№ 0702030228

*Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

лв/бр.
4 х 68.75 лв.

ViKO by

Ключове и контакти серия: ROLINA

Малолитражен бойлер BiLight

- ключ единичен

- обем: 10 литра
- мощност: 2kW
- модел: GCA 10 20 L52 RC
- над мивка
- енергиен клас A
- год. консумация на ел.енергия 525 kWh

- ключ двоен

133

2,79 лв./бр.
арт.№ 0904010978 3,39 лв./бр.
арт.№ 0904010980 3,79 лв./бр.
арт.№ 0904010985 3,29 лв./бр.
арт.№ 0904010987 3,99 лв./бр.
арт.№ 0904010976

- ключ девиаторен
- контакт единичен
- контакт двоен

арт.№ 0702020016
лв/бр.
модел: GCU 10 20 L52 RC
- под мивка		
- енергиен клас B
- год. консумация на ел.енергия 573 kWh

Разклонители - цвят: бял

арт.№ 0702020017

3 х 16А кабел 1,5м

133

лв/бр.

Електрически бойлер

- вертикален
- енергиен клас С

WV08039
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- год. консумация на ел.енергия 1317 kWh
арт.№ 0702030256

234

лв/бр.

WV05039		
- обем: 50 литра
- мощност: 2kW
- год. консумация на ел.енергия 1403 kWh
арт.№ 0702030254

207

лв/бр.

за брой

LED прожектори със сензор

- обем: 80 литра			
- мощност: 2.4kW
- керамичен нагревател
- енергиен клас В
- год. консумация на ел.енергия 1315 kWh

275

49

8,69 лв./бр.
арт.№ 0905050080 12,79 лв./бр.
арт.№ 0905050082 10,49 лв./бр.
арт.№ 0905050083 13,49 лв./бр.
арт.№ 0905050079

3 х 16А кабел 3м
4 х 16А кабел 1,5м
4 х 16А кабел 3м

Разклонител за контакт двоен
арт.№ 0905050076

4,99 лв./бр.

Разклонител за контакт троен
арт.№ 0905050077

5,99 лв./бр.

Вентилатор за баня
- цвят: бял
- мощност: 12 W
- размер: � 100
- дебит: 100 куб.м./час
арт.№ 0905030080
от 1 до 30 юни 2019

9 99
за брой
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ОСВЕТЛЕНИЕ

НОВО

със сензор за движение
супер цена

Осветителни
тела серия

Плафон**

		
- обхват 360°		
- 2 х E27
- за монтаж на таван		
- IP20
арт.№ 0901030669
*важи до изчерпване на количествата

ROUTE*

9

54,90 лв/бр.

- цвят: никел мат
- мощност: 5W LED
- двойка, тройка, четворка

79

36,99 лв/бр.

арт.№ 0901030892 - 0901030894

за брой

74,90 лв/бр.

НОВО

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

Осветителни тела

19,99 лв/бр.

EL BULGARIA*

- мощност: 2 x E27 40W, 3 x E27 40W
- цвят: състарено злато
арт.№ 0901030840- 0901030841

НОВО

Осветителни тела *

Висящо осветително тяло*

- цвят: никел мат			
- мощност: 40W E14

17,99 лв./бр.
двойка - 37,99 лв./бр.
тройка - 57,90 лв./бр.
четворка - 72,90 лв./бр.

EL BULGARIA

- цвят: черен
- мощност: 1 x E27 40W
- � 35 см

единица -

арт.№ 0901050301-304

Аплик PAI*
- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27
арт.№ 0901030452

7,69 лв/бр.

29,99 лв/бр.

27 99

за брой

арт.№ 0901020384

Осветителни
тела* серия DIAMOND
- живот 20 000 часа			
- неутрална дневна светлина 4000К		
- мощност: 12W, 18W
- � 260
арт.№ 0901030859
лв./бр.
- � 330
арт.№ 0901030860
лв./бр.

17,99
21,99

*Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

Градински
фенери NOA*

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

Градински
фенери BELIGHT*

- цвят: антично кафяв
- степен на защита: IP 33
- мощност: 60W E27
- надолу, нагоре, висящ

- цвят: сребърна патина
и матирано стъкло
- мощност: 60W E27
- степен на защита: IP 44
- нагоре, надолу, висящ

арт.№ 0902010063 - 65

арт.№ 0902010200-202

11 89

за брой

25 99

за брой
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ДЕКОРАЦИЯ • ЛАМИНАТ

Ламиниран паркет

Ламиниран паркет

- за натоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони
- размер: 1380 х 193 х 7 мм
- опаковка: 2,663 кв.м. /пакет

- за натоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони
- размер: 1380 х 193 х 8 мм
- опаковка: 2,131 кв.м. /пакет

арт.№ 1005010161

арт.№ 1005010152

ДЕКОР ДЪБ МАЛБЪРК

ДЕКОР АЛПИЙСКИ ДЪБ

11 49

12 49

кв.м.

клас: 31/АС3

7

кв.м.

клас: 31/АС3

мм

по поръчка

Ламиниран паркет
ДЕКОР ДЪБ ЛИВЪРПУЛ

Ламиниран паркет

ДЕКОР ДЪБ ДЕНВИЛ			

- за натоварени жилищни
помещения и за умерено
натоварени обществени зони
- размер: 1380 х 193 х 8 мм
- опаковка: 2,397 кв.м. /пакет

- колекция : Estetica			
- четиристранна фуга
- за натоварени жилищни
помещения и за силно
натоварени обществени зони		
- размер:1292 х 194 х 9 мм
- опаковка: 1.754 кв.м./пакет

арт.№ 1005010147

13 49

арт.№ 1005010183, 1005010211,
1005010185

кв.м.

клас: 32/АС4

8

мм

8

клас: 33 /АС5 4V

мм

9

мм

24 99

Ламиниран паркет

Ламиниран паркет

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

- за натоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони		
- размер: 1285 х 192 х 8 мм
- опаковка: 2,22 кв.м. / пакет

арт.№ 1005010219
кв.м.

арт.№ 1005010222

ДЕКОР РИМСКИ ДЪБ

ДЕКОР ДЪБ СЕПИЯ

9 79

10 99

11 49

кв.м.

клас: 31/АС3

7

мм

кв.м.

клас: 31/АС3

8

мм

Ламиниран паркет

Ламиниран паркет

- четиристранна фуга
- за натоварени жилищни
помещения и за умерено
натоварени обществени зони		
- размер: 1285 х 123 х 8 мм
- опаковка: 1,896 кв.м. / пакет

- за натоварени жилищни
помещения и за умерено
натоварени обществени зони		
- размер: 1285 х 192 х 10 мм
- опаковка: 1,73 кв.м. / пакет

ДЕКОР ДЪБ ХАРЛЕМ

ДЕКОР ДЪБ РОЗБЪРГ

арт.№ 1005010073

арт.№ 1005010032

18
клас: 32/АС4 4V

кв.м.

8

мм

15 99

49

кв.м.

кв.м.

клас: 32/АС4

10
мм

от 1 до 30 юни 2019
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ДОМАКИНСТВО

НОВО
Тиган
-размер: � 24 см

Комплект тави
- 3 броя
- 28см, 32см, 36см
арт.№ 0602050222

-размер: � 26 см

14 99

- размер: � 28 см

за брой

15,99
17,99
19,99

лв/бр.

арт.№ 0602040376 - 0602040378

Тенджера
- 16 см,1.8 л		

лв/бр.

- 18 см,2.3 л
		

лв/бр.

- 20 см,3.5 л

10,99

лв/бр.

6,99

лв/бр.

10,99

лв/бр.

Шпатула - неръждаема стомана LEIFHEIT

8,99

лв/бр.

10,99

лв/бр.

арт.№ 0603050101

арт.№ 0603040107

25 99

Преса за картофи, неръждаема стомана
арт.№ 0603050108

НОВО

к-кт

НОВО

18 части

19 части

Сервиз
- аркопал
арт.№ 0602060032

29 99
за брой

Сервиз за хранене - порцелан, лилаво цвете

Сушилник за дрехи

- външни размери: 40 х 50 см
- дълбочина на коритото: 16 см		
- комплект със сифон
- с ляв и десен отвор
арт.№ 0601010075, 0601010081

- материал: пластмаса, метал
- с колелца
- 30 м
- размер: 71 х 71 х 133

49 90

за брой

- размер: 38 х 110 см
арт.№ 0606020002

арт.№ 0606030127

19 99

за брой

29 99
за брой

арт.№ 0602060275

Мивка - алпака

Дъска за гладене

лв/бр.

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

Черпак - голям, неръждаема стомана		
арт.№ 0603050099

лв/бр.

Комплект
ножове
6 части

Тел за разбиване - неръждаема стомана
арт.№ 0603050098

лв/бр.

арт.№ 0602030178 - 0602030180

Решетъчна лъжица - неръждаема стомана
арт.№ 0603050097

23,99
26,99
29,99

49 99

за брой

ТЕКСТИЛ
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на спални
комплекти
Мони текстил
разнообразие от
цветове и десени

НОВО
Спално бельо
бял Ранфорс
- състав: 100% памук ранфорс
- цвят: бял

8,59 лв./бр.
чаршаф: 220 х 260 см - 1 бр. 11,89 лв./бр.
плик: 150 х 220 см - 1 бр.
14,29 лв./бр.
калъфки: 50 х 70 см 2 бр. к-кт 5,59 лв./к-кт
чаршаф: 160 х 260 см - 1 бр.

Възглавница 		
- мемори пух		
- лицев плат: микрофибър
- размер: 50 х 70 см		
- тегло: 1000 г
арт.№ 0604030226

Завивка

6 30

за брой

- размер: 150 х 210 см		
- пълнеж: силиконови
влакна 150 г/кв.м.
арт.№ 0604070521

12 99

за брой

супер цена

45 х 80 см

Възглавница
Lavender Massage

Хавлиена кърпа

- термочувствителна мемори пяна
с масажиращ профил
- размер: 40 х 60 х 12 см
- ароматерапия чрез лавадула

- 100% микропамук
- 450 г/кв.м.
- цвят: кафяв, бежов, екрю

арт.№ 0604030205

31 99
за брой

арт.№ 0604010807- 809
0604010804- 806

НОВО

4 99

за брой

70 х 140 см

13 99
за брой

50 х 90 см

3 69

за брой

Хавлиена кърпа

70 х 140 см

7 99

- 400 г/кв.м. 100% памук
- цвят: бежов

за брой

арт.№ 0604010555 - 556

НОВО

Кухненски кърпи

Кухненски
комплект

- комплект 3 бр.
- 100% памук
- цвят: бежово и бяло, сиво и бяло,
черно и бяло, бежово и черно		
		
арт.№ 0604010989 - 0604010993

- 3 части :
престилка, ръкавица, ръкохватка
- цвят бяло и черно,
бежово, пъстри
		
арт.№ 0606041276 - 0606041279

3 99

за брой

13 99
за брой

НОВО

Плажна кърпа		
- памук, с ленена текстура
- размер: 100 х 180см
- цвят: син, оранжев, розов, зелен, тюркоаз,
сив, лилав, корал
арт.№ 0604010999 - 0604011003

10 99

от 1 до 30 юни 2019

за брой
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EЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

НОВО
Вентилатор
с водна мъгла

Bravissimo MGMF3816
- размери: 45 x 38 x 125 см
- мощност: 50W
- pезервоар: 3л
- овлажняване:
макс 100 мл/час

Вентилатор на стойка EF-0465

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

- 3 в 1 - настолен, за стена и на стойка
- мощност: 50 W
- степени: 3
- метални перки

арт.№ 0705140184

арт.№ 0705130034

CF-1628

арт.№ 0705130037

21 90

85

Сокоизтисквачка

Вентилатор
на стойка

- мощност: 1000 W
- улей за големи плодове: � 75 мм
- кана за сок с капацитет 700 мл
арт.№ 0705030046

89

за брой

Електрическа грил плоча

Кафемашина

- мощност: 2KW
- размер на плочата: 30 х 40 см
- незалепващо покритие

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

GL 3420

R 425

34 90

за брой

арт.№ 0705020163

еспресо EC120

55 90

за брой

арт.№ 0705070096

99

В НЕСЕБЪР, ПРИМОРСКО И АЙТОС!

4 х 89.75 лв.

4 х 92.25 лв.

CT 2531/ СТеl 2531

Перална машина
FXF6 100T

Хладилник с вътрешна
камера Т 1404

- капацитет на пране: 6 кг		
- обороти на центрофугиране: 1000
- размери(в/ш/д): 85/60/52 см
- програми за пране: 15		
- енергиен клас: А++

- произведен в България
- обем: 107/15 литра хладилник/камера
- саморазмразяваща хладилна част
- размери(в/ш/д): 85/50.1/62 см		
- цвят: бял

арт.№ 0701030164

359

лв/бр.

арт.№ 0701010043

369

Хладилник с фризерна камера

лв/бр.

- обем: 196/45 л хладилник/камера
- SmartFrost система зa по-малко заскрежаване
- произведен в България
- размери (в/ш/д): 140,1/55/63 см
бял - арт.№ 0701010199
инокс - арт.№ 0701010200

499
599

лв/бр.
лв/бр.

ВИК и НАПОЯВАНЕ
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Универсален воден пистолет
- 8 вида струи

7,79 лв/бр.

арт.№ 0503020120

Импулсен метален
разпръсквач
- до 530 кв.м, до 26м
арт.№ 0503020118

градински Маркуч

17,89 лв/бр.

Бърза връзка за маркуч

ProLine Yellow 1/2""(13мм)
- 20 м
арт.№ 0503010119		

- 1/2"
		
арт.№ 0503030131

- 50 м
арт.№ 0503010120

2,99 лв/бр.

Бързи връзки+струйник
- комплект 1/2"(13мм)
арт.№ 0503030135

6,99 лв/бр.

Съединител за маркуч
- 1/2"(13мм)
арт.№ 0503030137

27,99 лв/бр.

65,90 лв/бр.

Моторна пръскачка
RD-KMD01

- мощност: 2130W			
- обем на резервоара: 20 л		
- височина на пръскане до: 5 м		
- хоризонтално пръкане до: 12 м
арт.№ 0503020052

2,19 лв/бр.

199

Пръскачка
-5л
- раменна
- индикатор на нивото
- налягане: 3 бара

Ножица за храсти Classic 540
- вълнообразни остриета 23 см
- незалепващо покритие
арт.№ 0504020014

арт.№ 0503020090

36,99 лв/бр.

48,90 лв/бр.

Система за
мъглуване
- к-т 7,5м
- 5 месингови дюзи
арт.№ 0503010131

16,99 лв.

- к-т 15м
- 8 месингови дюзи
арт.№ 0503010132

26,99 лв.
ПЕ части ELYSEE
и ПЕ тръби

Кран ъглов
- спирателен анти калк
- размер: 1/2х3/8
- размер: 1/2х1/2
- размер: 1/2х3/4
арт.№ 0401030172-0401030174

8 39

за брой

Превключвател
за смесител

М24*М1/2

арт.№ 0102040420

9 99

за брой

Канела с конектор

8,65 лв.		
3/4 месинг 13,75 лв.
1/2 месинг

Канела с холендър

8,55 лв.
3/4 месинг 13,45 лв.

1/2 месинг

		

арт.№ 0401030155 - 0401030158			

Ревизионен
отвор VENTS

Канела сферична

- метална рамка , за плочка

1/2 стоманена ръкохватка

4,99 лв.
3/4 стоманена ръкохватка 6,79 лв.

- размер: DKP200/300

арт.№ 0401030056, 0401030057

арт.№ 0401080040, 0401080041

- размер: DKP300/300

14,65 лв/бр.
17,85 лв/бр.
от 1 до 30 юни 2019
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МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ

Професионален
акумулаторен
винтоверт
с 2 батерии
Професионална
ударна
бормашина

- батерии:
10.8V, 2x2Ah Li-Ion
- скорости: 2		
- макс. въртящ момент: 34 Nm
- � на патронника: 10 мм
- свалящ се патронник
- куфар за съхранение

Професионален
ъглошлайф

- мощност: 650W
- Vario (V)- електроника
- метален патронник 		
- регулиране на оборотите
- реверс

149

арт.№ 0802050074

- мощност: 750W		
- �на диска: 115 мм		
- защита от превъртане
- защита при претоварване
арт.№ 0801010110

159

арт.№ 0802010129
4 х 67.25 лв.

269

+ подарък чанта
за инструменти
94 части
CR.V.
Акумулаторен
винтоверт

RDP-SCD20 RAIDER

Електрожен
инвертор

- батерия: 20V, 1.5Ah Li-Ion		
- макс. въртящ момент: 44 Nm, скорости: 2		
- диаметър на патронника: 13 мм
- степени на въртящия момент: 25+1
- LED индикатор за нивото на батерията

COMPACT ARC 160 WELDSTAR
- заваръчен ток: 20-160 A
- � на електрода 2 - 3.25 мм
арт.№ 0805010134

179

Гедоре

1/4” и 1/2"
арт.№ 0806100490

119

119

арт.№ 0802010179

Шлем за
заваряване

Ексцентършлайф

Компресор

- време за реакция:
1/10000cek
- регулиране на
чувствителността

- мощност: 480 W 		
- регулиране на обороти:
4000-12000 об/мин.
- � на плота: 125 мм

- мощност: 1500W (2 к.с.)
- обем: 24 л		
- дебит: 169/135 л./мин.-1
- налягане: 8 bar

DAOS480

фотосоларен

арт.№ 0808010131

52 90
за брой

арт.№ 0801040080

DAAC24D

64 90
за брой

арт.№ 0803010031

199

Отвертки

комплект
Kraftform Comfort

Куфар за
инструменти 19"
арт.№ 0805040061

11 99

за брой

- специално закалена
инструментална стомана
- патентовани ергономични
двукомпонентни дръжки
- прави 4 бр.
+ кръстати 2 бр.
арт.№ 0806010308

Клещи
комбинирани

27 90

за брой

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

29 90

за брой

ГРАДИНСКИ МАШИНИ
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Водоструйка
Помпа
хидрофор

Дренажна
водна
помпа PS 7500 S

Помпа
градинска

HWW3300/25G

- мощност: 450W
- макс. дебит: 7 500 л/ч
- макс.напор: 5 м

- мощност: 450W		
- макс. дебит: 2000 л/ч
- макс. напор: 30 м		

- мощност: 900W
- обем на резервоара: 24 л
- макс. дебит: 3 300 л/ч
- макс. напор: 45 м

арт.№ 0804010149

арт.№ 0804010150

арт.№ 0804010135

169

P2000 G

135

UniversalAquatak 130		
		
- мощност: 1700 W
- макс.налягане: 130bar
- макс.дебит: 380 л/ч

319

арт.№ 0804050054

279
Водоструйка
EasyAquatak 110
4 х 79.75 лв.

- мощност 1300 W
- макс. налягане: 110 bar
- макс. дебит: 330 л/ч
арт.№ 0804050055

Eлектрическа
косачка DLM1700E

Моторен
тример

- мощност: 1500W		
- обработваема
ширина: 380 мм
- обем на коша: 45 л

- мощност: 1750W (2.34 к.с.)
- обем двигател: 52 куб./см.
- дължина на рамото: 1.5 м.

арт.№ 0804020117

159

RR44181

Косачка
електрическа

арт.№ 0804020131

- мощност: 1200 W
- обработваема
ширина: 320 мм
- обем на коша: 31 л
арт.№ 0804020122

189

169

арт.№ 0801020019

арт.№ 0804020147

арт.№ 0802050015

арт.№ 0804010061

179

арт.№ 0802030002

арт.№ 0803030008

арт.№ 0804020067

арт.№ 0804010057
от 1 до 30 юни 2019
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ГРАДИНСКО ОБОРУДВАНЕ

В БУРГАС,НЕСЕБЪР И ПРИМОРСКО!

Градинска шатра
- размер: 3 х 3 м
- метална конструкция
- полиестер
- цвят: бежов
арт.№ 0505010027

Люлка градинска 3 местна

4 х 57.25 лв.

- размер: 185 х 115 х 174см
- метал/полиестер		
- възглавница: 7 см

229

арт.№ 0501040097

4 х 54.25 лв.

217

НОВО
Комплект мебели
за градина BALENO
- маса 60см и 2 стола
- цвят бял
арт.№ 0501020053

Стол
с подлакътник Polywood

Маса Polywood
- материал:
пластмаса, метал
- � 60 см
- височина: 72 см

*аксесоарите не са включени в цената

84

арт.№ 0501010188

117

- материал: пластмаса, метал
- височина с облегалка: 86 см
- седалка: 40 х 45 см
арт.№ 0501010187

67

супер цена

Стол

Маса

Стол

Маса

- цвят: бял

- размер: 70 x 70 см

- цвят: зелен

- �60 см

арт.№ 0501010061

арт.№ 0501010068

арт.№ 0501010064

арт.№ 0501010202

9 79

за брой

29 90
за брой

9 79

за брой

Стол за плаж

26 99

за брой

- 3 позиционен
- размер: 153 х 60 х 79 см
- цвят: зелен
арт.№ 0501010178

39 99

за брой
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ГРАДИНСКО ОБОРУДВАНЕ

сгъваема
Шатра

- размер: 3 х3 м
- цвят: син
- материал: полиестер
арт.№ 0505010037

цветовете
червен, зелен и бял
са по поръчка

Градински
чадър

Градински
чадър

- цвят: бял, бежов
- размер: � 2,7 м

- цвят: бял, бежов
- размер: � 2,5 м

арт.№ 0501040082 - 083

арт.№ 0501040084 - 085

без стойка

99

без стойка

54 90

49 90

за брой

за брой

Стойка за чадър
Възглавница
за стол

- цвят: кафяв, бял
- метал
- 12 кг

- 100% памук
- размер: 40 х 40 см
- цвят: бежов, т.син,
оранж, зелен, св. сив, т. сив

арт.№ 0501040129
0501040130

арт.№ 0604080079 - 0604080088

5 99

31 99

за брой

за брой

Походно легло

Барбекю

- 30 х 80 х 90 см
- с ламели

- размер на скарата:
58 х 38 х 87 см

арт.№ 0505010004

арт.№ 0505020040

99

79

Хладилна
чанта

Хладилна
чанта

- обем: 24л
- електрическа 12V

- обем: 18л

арт.№ 0505060070

арт.№ 0505060073

54 90
за брой

14 99

за брой

Унищожител
на насекоми

Унищожител
на насекоми

- покритие на площ: 50 кв.м.
- вид лампа: T5 B, 2*8W
- мощност: 23W

- покритие на площ: 30кв.м.
- вид лампа: T5 B, 2*4W
- мощност: 4W

арт.№ 0705140141

арт.№ 0705140142

IK-0423-50М

48

90

за брой

IK-0425-30

16

90

за брой

Чугунено
барбекю
ESPERANSA

- чугунен корпус и скара		
- диаметър: 36 см		
- дървени дръжки			
- цвят: черен
арт.№ 0505020004

35 99

от 1 до 30 юни 2019

за брой
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ДЕКОРАЦИЯ • БОИ

със силикон

Фасадна боя

устойчив на миене

- цвят: бял P-база и transparent - база за тониране
- за външно боядисване на
фасади, стени, бетонови и циментови повърхности
- разход: 100 мл./кв.м.

14,99 лв/бр.
21,99 лв/бр.
45,99 лв/бр.
75,90 лв/бр.

- опаковка 2.5 л:
- опаковка 4 л:
- опаковка 8.5 л:
- опаковка 15 л:

29 цвята

арт.№ 0204020120-127

Леко Интерин

ЛАТЕКС

цени от

Color Weekend Mat
- цветен латекс за вътрешно
боядисване с гладко матово покритие
- опаковка: 2.5л
- покривност: 8 -10 м2/л за слой

11

59

- отлична покривност и белота
- добра разливност, равномерен филм
- цвят: бял
- разход: 12-14 кв.м./л за един слой
- опаковка 8,5 л:

за брой

- опаковка 15 л:

36,39 лв/бр.
62,90 лв/бр.

арт.№ 0203010079, 0203010022

НОВО
лв

8.99

лв

- ръждопреобразувател,
грунд за метал,
декоративно покритие
- разход: 80-120 мл/кв.м. на слой
- опаковка: 0,500 л
- цвят: бял, зелен, кафяв,
сив, черен

- цвят: сив					
- покривност:
100 мл./кв.м.за слой

Алкидна боя

7 99
за брой

- устойчиво покритие за
дървени, метални и др.
повърхности, експлоатирани
на открито или закрито
- разход: 100-120 мл/кв.м.
- опаковка: 0.650 л		
арт.№ 0201010070-79

Импрегнатор за дърво

12 цвята

- UV филтри и добавени масла
за предпазване от тежки
атмосферни влияния
- разход: 7 - 14 кв.м./л
- опаковка: 1 л
- махагон, бор, кестен,
палисандър, орех

Лазурен лак
за дърво

Bochemit Estetik

арт.№ 0205020074 - 0205020078

Aлкиден грунд
за черни метали 		

10 цвята

Алкидна боя 3 в 1

арт.№ 0201010061- 65

12.99

11 59
за брой

- за интериорна и екстериорна
употреба
- опаковка: 0.650 л
- разход: 80-120 мл/кв.м.
арт.№ 0202010171 - 0202010182

цени от

4 39
за брой

- опаковка: 0.650 л
		
- опаковка: 2.5л

4,39 лв/бр.
16,59 лв/бр.

арт.№ 0205010279, 0205010249

водоразредим

Лак за дърво

5 89
за брой

- високоустойчив на
атмосферни влияния
- подходяща температура за
нанасяне: 15-25°С
- разход : 8-12 кв.м./л.
- опаковка: 0,900 л
арт.№ 0202040001-007

15 29
за брой

СТРОИТЕЛСТВО

Фугиращи смеси

Sika Ceram Clean Grout - 100

Уплътнителна
лента за хидроизолация

20 цвята

- циментов състав за запълване
на фуги, водоотблъскващ,
износоустойчив
- клас SG 2 AW
- интериорна и
екстериорна употреба
- за фуги с ширина от 2 до 10 мм
- подходяща за подово отопление
- устойчива на гъбички и плесени
- опаковка: 2 кг

цени от 6,99 лв/бр.

13 99

*продажба
само на ролка

за брой

Гипсова
шпакловка
Гипскартонени плоскости
Midi
		
- стандартна А13 12.5/600/2000мм

- влагоустойчива Н13 12.5/600/2000мм

4,79
6,29

лв/бр.
лв/бр.

15
kg

- смес за шпакловане на повърхности от
бетон, газобетон, варо - циментови,
гипсови и др. мазилки
- образува гладка и здрава повърхност
- разход: от 200 до 500 г/м2,
според основата

8 89

арт.№ 1101030006

за брой

арт.№ 1105010022, 1105010023

Хидроизолационна смес

GT-11

- 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


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

арт.№ 1101090401-420

| 19

5 кг

25 кг

67,49лв/бр.

16 79

за брой

Лепило за плочки

25

Теракол Флекс

kg

- за лепене на големи плочи
40 х 40 см / 60 х 60 см, гранитогрес, фаянс,
теракота, естествен камък, мрамор
- за лепене на плочка върху плочка
- подходящо за подово отопление
- хидро и мразоустойчиво
- разширено отворено време
- клас С2ТЕ

14 49
за брой

арт.№ 1101010029

Алуминиева
стълба
265
kg

- 4 стъпала
арт.№ 1107020021

Варовиков
портланд
цимент		

Баумит Бетон

BRAVO CEM II/B-LL42.5N

39,99 лв/бр.

Стелаж
- сглобяем метален стелаж
- размери: 180 х 90 х 45.5 см
- товароносимост:
265 кг на рафт
- 5 рафта от MДФ
- поцинкован
- безвинтов монтаж
арт.№ 0302120017

49 99

за брой

- за строителни
разтвори и бетони
- за всички видове
довършителни
работи
арт.№ 1101100101

4 60

за брой

- универсална суха смес за
малки ремонтни работи
- за възстановяване
на неконструктивни
неармирани бетонови
елементи
- зърнометрия: 8 мм			
- разход: около 20 кг/кв.м./см

Монтажно лепило

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

- бързосвързващо
- за открито и закрито
- приложение: пластмаси, метал,
стъкло, корк, плочки, дърво,
камък, гипс, тухли, керамика
- опаковка: 390 г

9,99 лв/бр.

11,49 лв/бр.

цени от

с полимери

арт.№ 1106020284

за брой

арт.№ 1101110093

Уплътнител

лепило с полимери Ceresit FT101

3 60

Монтажна
полиуретанова пяна
- разширяваща се
- за фиксиране, изолиране и
запълване
- ръчна: 650мл

6,99 лв/бр.
7,29 лв/бр.

- пистолетна: 700мл

арт.№ 1106040056, 1106040043
от 1 до 30 юни 2019

ексклузивен внос на

Готови за монтиране!

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

139
399
99

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".

1.06.2019 - 30.06.2019

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

