Само в

15 март - 15 април 2019

на място

тониране на бои и мазилки

ПОКРИВНИ СИСТЕМИ
цялостни покривни керамични системни решения
керемиди, аксесоари, фолиа

ПОКРИВНИ СИСТЕМИ
Цялостни покривни решения - бетонови керемиди,
аксесоари, соларни и отводнителни ситеми

керемида Македо
цвят: естествен
13 бр/м2
цена за брой: 1,42 лв.

18

ЗА КЕРЕМИДИ 1/1
ИКОНОМИК

10

46
за м2

за м2

ПОКРИВНИ ОТВОДНИТЕЛНИ
СИСТЕМИ KJG - СЛОВАКИЯ

- поцинкована
- поцинкована с цветно
полиуретаново покритие цветове RAL 8028(кафяво) и RAL
9002(бяло) - налични
- поцинкована с цветно
полиуретаново покритие
- други цветове по RAL - по заявка
- медна

отстъпка
ПОКРИВНА ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА

ПВХ
цвят: кафяв и пясък
улук: �115 мм и �140 мм
тръба: �80 мм

отстъпка

20%

ПОЖАРОБЕЗОПАСНИ И
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ
СИСТЕМИ

ПРОФЕСИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

СЕТ Ø160
7м 90 градуса

СЕТ Ø200
7м 90 градуса

610

672

за брой

15%

БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ

БИТУМЕН ГРУНД

Bitumen Prime Coating

битумни мушами, армирани със стъклен
воал, стъклоплатно и нетъкан полиестер
предназначени за хидроизолиране на
покриви и фундаменти		
без посипка и с цветна посипка - сива,
червена, зелена			
- от -25 до +130° С

за грундиране на основи,
преди полагане на
битумна хидроизолация
разход: 250-350 мл/кв.м.
бързосъхнещ		
готов за употреба		

20л
арт.№ 0205010237		
			
лв./бр.

47,99
3л

арт.№ 0205010238		
		
лв./бр.

10,99

за брой

ПОДПОКРИВНО ФОЛИО
ВЪЛНООБРАЗНИ БИТУМНИ ЛИСТОВЕ
GUTTANIT K11
за изграждане на покриви на летни къщи, градински
павилиони, навеси, халета
размери - 2000 х 830мм
бруто покривна площ - 1.66 кв.м.
нето покривна площ - 1.40 кв.м.
височина - 30мм
брой вълни - 11
клас на горимост - В2
тегло - 2.5кг/кв.м.
цвят - червен
повърхност - гофрирана
продажба само на брой
за брой

10

продуктите могат да бъдат закупени и онлайн

99

- за пароизолация на покривни конструкции
- ширина: 1,60 м ; дължина: 50 м ;
ролка: 80 кв.м.
*продажба само на ролка
Walther 95 г/кв.м. арт.№ 1103070028
- цена /кв.м.
0,85 лв.
- цена /ролка

68 лв.

Classic 120 г/кв.м. арт.№ 1103070029
- цена /кв.м.
1,05 лв.
- цена /ролка

84 лв.

www.masterhaus.bg

СУХ
ДЪРВЕН *
МАТЕРИАЛ

СГЪВАЕМА ТАВАНСКА
СТЪЛБА „TERMO“

ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ:
•греди
•ребра
•дъски
•ламперия

изработена от иглолистен материал
за лесен достъп до таванските
помещения
лесен монтаж
товароносимост мах. 150кг
максимална височина
на помещението 2800 мм
размер 60х120
размер 70х120

166

за брой

*съхраняван на сухо и проветриво място
ПОЛИКАРБОНАТНИ
ПЛОСКОСТИ

ИЗХОДИ ЗА ПОКРИВ

цветове: прозрачен,
опал, бронз
дебелини: 4, 6, 8, 10 мм
размери на склад:
2000 х 1050 мм
размери по заявка:
6000 х 2100мм

VLT 025

размер: 45 х 55 см

155

отстъпка

за брой

VLT 029

15%

размер: 45 х 73 см

187

на всички цветове и дебелини

за брой

СТЪКЛЕНА МИНЕРАЛНА ВАТА
ЕКО 5

КАМЕННА
МИНЕРАЛНА ВАТА

дебелина 50 мм
ролка - 14.40 м2
коефициент на топлопроводимост - 0.044 W/mK

размер: 1200 х 600 мм
дебелина: 50 мм
пакет: 7,2 кв.м.
плътност: 30 кг/куб.м.
арт.№1102030056

18

2349

за брой

супер цена

Декоративни
плочи за таван EPS
експандиран полистирол
размер: 50 х 50 см
пакет: 2 кв.м.
различни релефи
възможност за боядисване
с вододисперсионна боя

за брой

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
ПЛОЧИ

ЛЕПИЛО ЗА
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
ПЛОЧИ

размер: 125 х 80 см
дебелина: 3, 6 мм Selitron Германия
дебелина: 9 мм Climaform, Италия
универсална плоскост за изолация
на външни стени и тавани
предотвратява образуването
на влага и мухъл

за селитрон и депрон
вододисперсно
5кг

арт.№ 1102020094 6 мм
арт.№ 1102020096 9 мм

арт.№ 1106020153

4.99 лв/бр.
7.99 лв/бр.

арт.№ 1102020098 3 мм

арт.№ 1006040015 - 17

3 99
пакет

продуктите могат да бъдат закупени и онлайн

3 39

за брой

13 69

за брой

www.masterhaus.bg

ГИПСОКАРТОНЕНА ПЛОСКОСТ

ФИНА ГИПСОВА
ШПАКЛОВКА

А10 9.5 х 1200 х 2000 мм
А13 12.5 х 1200 х 2000 мм
влагоустойчив Н13 12.5 х 1200 х 2000 мм

УНИВЕРСАЛЕН
ФУГОПЪЛНИТЕЛ
И ШПАКЛОВКА

GIPS FINISH

				
за шпакловане на неравни
и груби повърхности		
идеален за последна
операция преди
бояджийските работи		
за тънко шпакловане
на стени и тавани
за вътрешна употреба
20 кг

арт.№ 1105010003, 1105010001, 1105010004

SUPER FINISH

фабрично подготвена
пастообразна смес
готова за употреба
20 кг
арт.№ 1101110143

арт.№ 1101030039

цени от*

*за- А10 9.5 х 1200 х 2000 мм

2

7

63
за м2

ГИПСОВА МАЗИЛКА ROTBAND
за ръчно нанасяне
30 кг

22

49

за брой

ЛЕПИЛО - ШПАКЛОВЪЧНА
СМЕС ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

14

Weberguard EPS-G
FiberFlex

смес за лепене и шпакловане на
топлоизолационни плочи от EPS и XPS
разход - за лепене - 5кг/м2, за шпакловане
3кг/м2
цвят: сив
опаковка - 25кг

29

за брой

ЛЕПИЛО - ШПАКЛОВЪЧНА
СМЕС ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Weberguard EPS-F Elastic

арт.№ 1101050020

49

смес за лепене и шпакловане на
топлоизолационни плочи от EPS, XPS и
минерална вата
разход - за лепене - 5кг/м2,
за шпакловане - 3кг/м2
цвят: бял
опаковка - 25кг
арт.№ 1101020096

арт.№ 1101020095

за брой

ГИПСОВО ЛЕПИЛО PERLFIX

25 кг
арт.№ 1101110090

11 19

9 89

за брой

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ X7F

12 69

за брой

за брой

ЛИПИЛО ЗА ГАЗОБЕТОН

Weber 100G

с повишена еластичност,
за лепене на плочка върху плочка,
за подово отопление
за полагане на керамични плочки,
теракота, гранитогрес и др.
за интериорна и екстериорна
употреба
клас С2 ТЕ/S1
опаковка 25кг

суха лепилна смес за зидане
на всякакъв размер блокчета
от газобетон
при вътрешни и външни условия
разход - 12-18кг/м3 при слой 1 до 3мм
опаковка - 25кг

ВАРОВА ШПАКЛОВКА
КЛИМА ФИНО

арт.№ 1101080006

за направа на висококачествени
гладки повърхности,подходяща за
полагане върху варови,вароциментови основи и бетони
подобрява вътрешния климат,силно
паропропусклива
препятства образуването на плесени
естествено бяла
разход - около 3.5 кг/м2 при 2-3 мм
дебелина на слоя
опаковка 20кг

арт.№1101010001

5 99

27 99

за брой

САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА
ЗАМАЗКА CERESIT DA

за изравняване и заглаждане на
абсорбиращи основи,
преди полагане на подови настилки,
бързосвързваща, устойчива на
концентрирано натоварване,
подходяща за употреба над подово
отопление
за слоеве от 1мм до 10мм
разход - около 1.5кг/м2 на всеки мм
дебелина на слоя
опаковка 25кг
арт.№1101070029

на основата на синтетична смола
за подготовка на основа преди полагане
на плочки, шпакловка, боядисване
заздравява основата, премахва прахта,
отблъсква влагата, намалява
попиваемостта на
основата, интериорна и екстериорна
употреба
разход - от 100 до 500мл според основата

2л

5л

15

15,99 лв./бр.
за брой

за брой

ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ
ГРУНД CERESIT CT17

6,99 лв./бр.

49

9 90

за брой

УПЛЪТНИТЕЛНА
ЛЕНТА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

			
полага се в хидроизолационния
слой при оформяне на ъгли в мокри помещения, бани, тераси

10л

дължина: 10м

29,99 лв./бр.

дължина: 50м

продуктите могат да бъдат закупени и онлайн

27,99
99,99

лв/бр.
лв/бр.

ПОЛИМЕРНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
Sika top seal-107
вътрешна и външна хидроизолация на бетон,
циментови замазки, зидария от тухли и блокчета
нивелиращ разтвор за ремонти
компонент А: бяла течност - 5 кг туба
компонент Б: сив прах - 20 кг чувал
арт.№ 1102050006

39,99

лв/к-кт

www.masterhaus.bg

СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА

БЕТОНОБЪРКАЧКА

DENZEL

78 литра, до 160 кг.

мощност: 1000 W
тип на зъбния венец: чугунен
максимална скорост на въртене: 28 об./мин.
капацитет на барабана: 200 л
дебелина на корпуса: 1.5/2 мм
габаритни размери: 120 х 74 х 138 см
арт.№ 0803030019

за брой

ОТВОДНИТЕЛНИ • улей: полипропилен
размер: 79 х 129 х 1000 мм
КАНАЛИ АСО

10,69 лв/бр.

• решетка: полипропилен
размер: 22 х 118 х 998 мм

9,19 лв/бр.

• решетка: поцинкована стомана
размер: 21,5 х 118 х 999 мм

13,79 лв/бр.

КОНСУМАТИВИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
алуминиев ъгъл: 23 х 23 мм 2.5 м
рифелован
арт.№ 1102080001
			

0,79 лв/бр.
1,29 лв/бр.
1,19 лв/бр.

ПВЦ водооткапващ ъгъл 2 м
арт.№ 1102080014
			
ПВЦ ъгъл с мрежа
арт.№ 1102080123

			

стъклофибърна мрежа 145г./м2
арт.№ 1102080013

АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ CLIMTEC

бърз монтаж без инструменти
максимална работна височина 7 м
товароносимост мах. 180 кг
размер на платформата 1.50 х 0.60 м

0,89 лв/бр.

			

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

арт.№ 1101080060

Пясък фин пакетиран

25кг

арт.№ 1101080074

Филц промит речен (объл) 25кг

арт.№ 1101080061

Мозайка мраморна бяла 2мм 25кг

арт.№ 1101080062

Мозайка мраморна бяла 4мм 25кг

арт.№ 1101080063

Мозайка мраморна бяла 6мм 25кг

арт.№ 1101080070

Пясък кварцов 25кг		

арт.№ 1101110117

Вар гасена 10кг		

арт.№ 1101110118

Вар гасена 5кг		

арт.№ 1107050001

Базов модул CLIMTEC 0		

арт.№ 1107050002

Базов модул CLIMTEC 1		

арт.№ 1107050003

К-т колела CLIMTEC Ø 125 мм

арт.№ 1107050004

Краен модул CLIMTEC 2		

552 лв/бр.
486 лв/бр.
151 лв/бр.
571 лв/бр.

1.49 лв/бр.
1.49 лв/бр.
2.49 лв/бр.
2.49 лв/бр.
2.49 лв/бр.
5.99 лв/бр.
1.99 лв/бр.
1.29 лв/бр.
ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА ECODRAIN

МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
*част от продуктите не са налични в Айтос

метални шини, тръби, профили,
мрежа, ламарина

ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ,
ПАВЕТА И БОРДЮРИ

продуктите могат да бъдат закупени и онлайн

система за дренаж и защита на хидроизолация
за вертикален и хоризонтален дренаж на повърхностни дъждовни и подпочвени води
ширина - 2 м
височина - 8 мм
дължина - 20 м
тегло - 400 гр./м2
ролка - 40 м2
продажба само на ролка - 56 лв/бр.

1 40
за м2

ДЕКИНГ
ОБЛИЦОВКИ
ОГРАДИ

www.masterhaus.bg

