
собствен внос

Бойлери
05.08. - 11.08. 

Аксесоари 

за баня
12.08. - 18.08. 

Гранитогреси
19.08. - 25.08. 

от 1 до 31 август 2019

Стоките могат да бъдат закупени и онлайн на www.masterhaus.bg 0700 10 321национален номер

Създаваме заедно

ВСЯКА СЕДМИЦА НАМАЛЕНИЯ НА                   

          РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТОВИ ГРУПИ!

1.08.2019 - 31.08.2019
150

*Промоционалните стоки се продават в количества, предназначени за домакинството. Отстъпките от маратона -17%  не важат за продукти по поръчка.

26.08. - 01.09. 

Кутии, сушилници

дъски за гладене
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56 90
за брой59 

90
за брой

Пистолет 
за боядисване
DASP400

- мощност: 400 W
- голяма дюза с отвор 2,5 мм
- подходящ за всякакъв 
   тип боядисване
- резервоар за боя: 0,8 л

арт.№ 0803040032 

19 
99
за брой

68 
99
за брой

14 
59
за брой

39 
59
за брой

35 
99

за брой

Боя за 
влажни 
помещения 
FUNGISTOP

- специална боя за вътрешно приложение 
   с високо качество, за помещения с висока влажност 
   на въздуха като кухни и бани
- превантивна мярка против появата на  мухъл
- водоразредима
- покривност: 140 мл/кв.м.
- цвят: бял
- опаковка: 2,5 л

  
- опаковка: 9 л

арт.№ 0203010034 
             0203010035

21 
99

за брой

65 
90

за брой

възможност

за тониране*

цени от13 99
за брой

цени от

супер БЯЛ

възможност

за машинно 

тониране*

Фасадна 
боя 
- за външно боядисване на фасади, стени,  
   бетонови и циментови повърхности
- разход: 100 мл./кв.м.
- цвят: бял 
- опаковки: 
  
 

арт.№ 0204020120 - 0204020123

със 
силикон

               
2,5 л        14,99 лв/бр. 

        4 л 21,99 лв/бр. 

  8,5 л 45,99 лв/бр. 

    15 л 75,90 лв/бр. 

ЛАТЕКС  Dekorator
бял и бази за тониране

- устойчива декоративна боя 
   за вътрешно боядисване на водна основа
- отличава се с висока покривност и белота
- разход: 100 - 120мл/кв.м.

Релефно декоративно 
покритие за стени Sabbia Pronto

- за вътрешно и външно приложение
- покривност: 9-10 кв.м./л за слой

арт.№ 0203050281 - 290

10 актуални  цвята

 2,5 л  11,99 лв/бр.

4 л           17,59 лв/бр. 

8,5 л   33,59 лв/бр. 

15 л     58,90 лв/бр.  

   доказано немско качество!

Силиконова 
мазилка   
DEKO professional
    
- фасадна мазилка обогатена със силикон   
- отлична устойчивост на UV лъчи  
- висока паропропускливост   
- влачена и драскана структура    
- покривност: 
   Д 1.5мм  2.5 - 3 кг/кв.м
   В 2мм      2.3 - 2.8 кг/кв.м
- опаковка: 25кг

арт.№ 0204030213
             0204030244

Латекс 
Dekorator Color Weekend 
Deep Mat и Saten Teflon

- интензивни наситени цветове
- покривност: 100мл/кв.м
- опаковка: 2.5л

19 59
за брой

Интериорна 
боя 
CAPAMAXX   

- висока степен на покривност  
- матово покритие за стени и тавани  
- подходяща за  работни и жилищни площи  
- водоразредима, екологична, без мирис  
- покривност: 120 мл/кв.м.   
- цвят: бял
- опаковка: 
   2.5л, 10л и 15л   

арт.№ 0203030031 
         - 0203030037

16 цвята
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от 1 до 31 август 2019

Алкидна боя
- устойчиво дълготрайно 
   покритие за дървени, 
   метални и др. повърхности,   
   експлоатирани на открито 
   или в закрити помещения
- покривност: 100-120 мл/кв.м.
- опаковка: 0.650 л  
 
арт.№ 0201010070-79 

цени от 

4 
39

за брой3 
59

за брой

10 цвята

Лазурен Лак
- за защита и декорация 
   на предмети от дърво, 
   експлоатирани на открито 
   и в закрити помещения
- покривност: 
  10-12 кв.м./л за слой
- опаковка: 2.5л

- опаковка: 0,650 л

арт.№ 0202010171-182

7 
99

за брой

5 
59

за брой

4 
99

за брой

18,59 лв/бр.

20,59 лв/бр.

Яхтен лак
  
- бързосъхнещ лак 
   за дървени подове, мебели 
   и др. дървени повърхности
- висок гланц, голяма
   устойчивост на влага и 
   атмосферни влияния 
- покривност: 100-120мл/кв.м.
- цвят: безцветен

- опаковка: 2.5л

арт.№ 0202020003

- опаковка: 0.750л

арт.№ 0202020013

ЛАК ЗА ДЪРВО 

- високоустойчив на  атмосферни влияния
- подходяща температура за  нанасяне: 15-25°С
- разход : 8-12 кв.м./л.
- опаковка: 0,900 л

арт.№ 0202040001-007

14 99
за брой18 

00
за брой

водоразредимБоя за метал
 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
- покривност: 80-120 мл/кв.м. на слой
- цвят: бял, зелен, кафяв, 
   сив, черен
- опаковка: 0,500 л

арт.№ 0201010061- 65

Четка блажна боя

25 мм   1,29 лв/бр.

40 мм   1,39 лв/бр.

50 мм   1,49 лв/бр.
арт.№ 0206010001-003

 1,39 лв/бр.

Найлон 
- 4/5 м  
- 7 микрона

арт.№ 0206040016

 1,69 лв/бр.

 5,29 лв/бр.

Ваничка 

-размер: 25 х 23 см 

арт.№ 0206010155

Ролка
 
Eleven - 23 см

арт.№ 0206010607

10 години    дълготрайност на 
покритието

НОВО
Маслено-алкиден 
импрегнант 
за дърво
Estetik Profi
    
- защитa от UV лъчи и атмосферни условия  
- за оцветяване и краен финиш
- покривност: 10-15кв.м./л за слой  
- опаковка: 0.700кг   
- цвят: палисандър,
   дъб, орех, тик
  
арт.№ 0205020148
           -0205020151

Aлкиден грунд 
за черни метали 

- опаковка: 0.650л  
- покривност: 
   10-12 кв.м./л за слой
- цвят: сив

арт.№ 0205010104

НОВО

Автоемайллак 
  
- високачествена боя за метал   
- подходяща за автомобили, машини,  
   техническо оборудване, бяла техника и др.
   изложени на агресивни атмосферни влияния
- покривност: 100 мл/кв.м    
- опаковка: 750мл    
- цвят: бял, черен, сребрист, 
   вишнев, син, кипарис, 
   жълт, червен

арт.№ 0807030104, 0807030112
             0807030132-0807030137

цени от 

8 
99

за брой

цени от 8 
49

за брой

19  
99

за брой

Бързосъхнеща 
водоразредима боя
Akrylcol mat

- висококачествено
   бързосъхнещо покритие 
   на водна основа
- за дърво, метал, алуминий, 
   мед, бетон, камък, 
   пластмаси, поцинковани 
   повърхности, керамика и др.
- подходяща за боядисване на детски играчки и мебели
- за полагане на открито и закрито 
- устоийчива на UV лъчи и агресивна среда  
- разнообразие от цветове   
- покривност: 10-12 кв.м/л.   
- опаковка: 0.600л

12 цвята
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ограничени количества!

Ламиниран паркет 
ДЕКОР РИМСКИ ДЪБ

- за натоварени жилищни   
   помещения и за слабо   
   натоварени обществени зони  
- размер: 1285 х 192 х 7 мм
- опаковка: 2.47 кв.м. / пакет

арт.№ 1005010219

клас: 31/АС3
7
мм 10 

99
кв.м.

- декор: БЯЛ

- 0,38 кв.м /бр.
- размери: 12,5х300х8 мм
арт.№1006020019

- декор: ДЪБ АНТИК

- 0,68 кв.м /бр.
- размер: 25х270х8 мм
арт.№1006020088

 8,49лв/бр.  2,89лв/бр.

клас: АС4/32 4V

Ламиниран паркет 
ДЕКОР АНТИЧЕН БОР

- за натоварени жилищни   
   помещения и за умерено   
   натоварени обществени зони  
- размер: 1285 х 157 х 8 мм
- опаковка: 2.42 кв.м. / пакет

арт.№ 1005010192

18 
49

кв.м.8
мм

ДЪБ ПРЕСТИЖ
клас: 31/АС3
арт.№ 1005010223

8
мм

ДЪБ ШАЕР
клас: 32/АС4 4V
арт.№ 1005010035

8
мм

ДЪБ РОЗБЪРГ
клас: 32/АС4
арт.№ 1005010073

10
мм

ДЪБ ИЗСВЕТЛЕН
клас: 32/АС4 4V
арт.№ 1005010033

8
мм

ДЪБ ХАРЛЕХ
клас: 32/АС4 4V
арт.№ 1005010032

8
мм

СИВ КАМЪК
клас: 32/АС4 U4
арт.№ 1005010224

8
мм

Пътеки тип рогозка
- размер: 80 х 150 см

двулицеви

клас: 32/АС4 WS 4V 15 
99
кв.м.

8
мм

Ламиниран паркет 
ДЪБ КОРИН SIGMA

- за натоварени жилищни 
   помещения и за умерено 
   натоварени обществени зони 
- размер: 1380 x 193 х 8 мм 
- опаковка: 2.397 кв.м./пакет

арт.№ 1005010160

клас: 32/АС4 13 
49

кв.м.
8
мм

Ламиниран паркет 
ДЪБ ЛИВЪРПУЛ

- за натоварени жилищни 
   помещения и за умерено 
   натоварени обществени зони 
- размер: 1380 x 193 х 8 мм 
- опаковка: 2.397 кв.м./пакет

арт.№ 1005010147

клас: 31/АС3
7
мм 10 

99
кв.м.

Ламиниран паркет 
ДЪБ БЪРБЪН

- за натоварени жилищни 
   помещения и за слабо 
   натоварени обществени зони 
- размер: 1380 x 192 х 7 мм 
- опаковка: 2.397 кв.м./пакет

арт.№ 1005010143

22 99
за брой

8 
99
кв.м.

ИНДИАНСКА ПЪТЕЧКА
клас: 31/АС3
арт.№ 1005010006

7
мм

 Разпродажба на супер цени!
Ламиниран паркет-различни видове декори

9 
99
кв.м.

15 
99
кв.м. 15 

99
кв.м.

15 
99
кв.м.

15 
99
кв.м.

13 
99
кв.м.
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15 49
за брой

Саморазливна 
подова замазка 
- за изравняване на абсорбиращи основи,   
   преди полагане на подови настилки, 
   бързосвързваща, устойчива на натоварване, 
   подходяща за употреба над подово отопление
- за слоеве от 1 до 10 мм
- опаковка: 25 кг
арт.№1101070029

Дълбокопроникващ грунд
- за подготовка на основа преди полагане на плочки,  
   шпакловка, боядисване
- заздравява основата, премахва прахта, отблъсква влагата, 
   намалява попиваемостта на основата
- интериорна и екстериорна употреба

2л  6,99 лв./бр. 

Лепило за плочки 
weber.col ФлекС
- лепило за плочки с    
   повишена еластичност
- за лепене на плочка 
   върху плочка
- за подово отопление
- за полагане на керамични   
   плочки, теракота,
   гранитогрес, облицовка 
   от естествен камък
- за интериорна и   
   екстериорна употреба
- клас C2TE
- опаковка: 25кг

арт.№ 1101010021

13 
49
за брой

1 
26
за брой

КЕРЕМИДА КЛАСИК - ЧЕРВЕНА

от 1 до 31 август 2019

ПОКРИВНИ 
СИСТЕМИ 

 30 години гаранция 
 15 години застраховка 
 Цялостни покривни решения - бетонови керемиди,         
       аксесоари, соларни и отводнителни ситеми

Многофункционална 
сгъваема стълба KEXUN
- четирираменна
- товароносимост: 150кг
- 4 х 3 стъпала

арт.№ 1107020013
99

Варова шпакловка
Klima Fino
- за висококачествени 
   гладки повърхности
- подходяща за полагане 
   върху варови, 
   варо-циментови 
   основи и бетони
- силно паропропусклива
- естествено бяла
- разход: около 3.5 кг/кв.м. 
   при 2-3 мм дебелина на слоя
- опаковка: 20кг

арт.№ 1101030010

9 
90
за брой

Санитарен 
силикон
- за кухни, бани, 
   мокри помощения
- с отлична адхезия,  
   устойчив на 
   продължително   
   въздействие на влага 
- цвят: бял, прозрачен 
- опаковка: 280 мл  
 
арт.№ 1106010174- 175

Универсално 
лепило 
50А
 
- за лепене на розетки,  
   декоративни панели от  
   полистирен и полиуретан
- лепи върху порьозни и 
   непорьозни повърхности
- може да се боядисва 
- цвят: бял
- опаковка: 300 мл 

арт.№ 1106020263

Лепило 
за керамика 
24А

- водоустойчиво лепило
- голяма сила на залепване
- за вътрешно приложение 
- за залепване на стенни и 
   подови керамични плочки 
- цвят: бял
- опаковка: 300мл

арт.№ 1106020299 

10 
49

за брой

ГИПСОВА 
ШПАКЛОВКА CT126

- за шпакловане, изравняване и   
   изглаждане на стени и тавани на закрито
- дебелина на слоя от 2 до 10 мм  
- разход: ~ 1,2 кг/кв.м./мм
- опаковка: 20кг

арт.№ 1101030004 12 
49
за брой

Еко пелети
- клас А1
- 100% иглолистна дървесина - смърч
- опаковка: 15 кг

арт.№ 0703060060 7 
99
за брой

5л 15,99 лв./бр. 

10л  29,99 лв./бр.

3,89 лв/бр. 4,29 лв/бр. 4,19 лв/бр. 

Лепило - 
шпакловъчна смес 
за топлоизолация
FL 100 ST

- смес за лепене и 
   шпакловане
   на топлоизолационни плочи
   от EPS и XPS 
- разход за лепене
   4-5кг/кв.м.
- разход за шпакловане 
   4-5кг/кв.м. 
- цвят: бял
- опаковка: 25кг

    арт.№ 1101020102

11 
49
за брой
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Гранитогрес
 
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15 х 90см
- цвят: бежов

арт.№ 1002030463

мразоустойчив

18 
99
кв.м.

мразоустойчив

мразоустойчив

Фаянс
- първо качество
- размер: 20 x 50 см
- цвят: светло беж, беж 
- специален ефект
арт.№ 1001010559-560 
 
Гранитогрес
- първо качество
- размер: 33,3 x 33,3 см
- цвят: бежов
- ефект: мат
арт.№ 1001030579

15 
99
кв.м.

мозайка 30х30 см
арт.№ 1001040578
25,99 лв/бр. 

16 
99
кв.м.

мразоустойчив

Облицовъчен 
камък 
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30 х 60 см
- цвят: сив, бял,   
   червеникаво-кафяв
- ефект: 
  имитация на зид

арт.№ 1002030460                    
             1002030461
             1002030469

до изчерпване на количествата
15 

99
кв.м.

Фаянс
- първо качество  
- размер: 25 х 50 см
- цвят: св. бежов, 
   т. кафяв
арт.№ 1001010247-248
 

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 33 х 33см
- цвят: т. кафяв мат
арт.№ 1001030204

17 
99
кв.м.

мразоустойчив мразоустойчив

мразоустойчив 12 
99

кв.м.

Гранитогрес 

- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3см
- цвят: бежов, сив
- ефект: имитация на   
   мрамор

арт.№ 1001030420
             1001030421

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

арт.№ 1001030236
1001030237

12 
99
кв.м.

Фаянс
- първо качество 
- размер: 20 х 50 см
- цвят: бял, св. зелен 
арт.№ 1001010327                 
             1001010331

Теракот
- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: св. зелен
арт.№ 1001020135

15 
99
кв.м.

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

арт.№ 1001010441

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 33 х 33 см
- цвят: сив
- ефект: мрамор

арт.№ 1001030399

 17,99лв/кв.м.

 15,99лв/кв.м.

Гранитогрес* 

- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: бежов, имитация камък
- противохлъзгащ

арт.№ 1001030005

12 
99
кв.м.

*до изчерпване на количествата

мразоустойчив
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Тръбно 
окачване
- произход: Турция
- със сапунерка 
   Standard

арт.№ 0102030111 

7 
90

за брой

5 
89

за брой

Ръчен душ 
Turbo

- произход: Турция
- 100 мм
- 3 функции

арт.№ 0102040316

Структура 
за вграждане 
- произход: Чехия 
- модул за вграждане в гипсoкартон
- монтиране  на рамката  без инструменти 
   от един човек само с гаечен ключ
- нов заключващ механизъм на крачетата 
- интегрирани отвори за монтаж на биде
- лесно монтиране на рамката 
   на бутона - с едно щракване
- възможност за монтиране и пред носеща стена
- водоспестяващ обем: 2-3.5 л./6-9 л.  
- височина: 1120 мм
                     
   арт.№ 0104020003 144

149

189

хромиран 
двустепенен 
бутон
арт.№ 0104030012

 24,99лв/бр.

водоустойчив материал - PVC

Шкаф с мивка
- размери: 
  55 х 44,5 х 85 см

арт.№ 0101010222 

Мебели 
за баня Теди
  
- цвят: бял
- лява/ дясна колонка  
 
Шкаф 
с огледало
 
- с LED осветление
- размери: 
   55 х 15 х 70 см

арт.№ 0101010221

ДУШ КАБИНА Каролина

- тонирано, закалено стъкло, 4 мм
- стационарен и подвижен душ
- 6 хидро дюзи, смесител  
- вентилационна система
- акрилно поддушово корито, крака, 
   сифон и  гофрирана връзка
- FM радио, LED осветление  
- размер: 90 х 90 х 212 см

арт.№ 0105010082 499 лв/бр.

Керамичен
моноблок
- к-кт: тоалетна чиния 
със задно оттичане,   
казанче с механизъм

- цвят: бял

арт.№ 0103030041
25 

99
за брой34 99

за брой

89 90
за брой

Полуконзола
арт.№ 0103010084

Керамична 
мивка 
- размер: 55 см

арт.№ 0103010082

12 
99
за брой

Ъглова етажерка 

- PVC
- размери: 20 х 50 х 20 см
- различни цветове

арт.№ 0101010452 - 455

Огледало 
за баня
- с LED осветление
- размери: 50 х 70 см

арт.№ 0101030172

Функция“touch screen“бутон

от 1 до 31 август 2019

99 
90

к-кт

604 
80

за брой

62 
90

за брой

- за душ 

арт.№ 0102010574

82 
90

за брой

Смесители - GRANDE, хром, 
                                    керамична глава �35мм

 за умивалник, стоящ

арт.№ 0102010572

79 90
за брой

- за вана/душ, стенен
 
арт.№ 0102010573 

Тоалетна чиния
- със задно оттичане

арт.№ 0103020032

29 
99

за брой

4 х 124.75 лв.
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Малолитражен
бойлер  BiLight

- обем: 10 литра
- мощност: 2kW

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

арт.№ 0702020016

133 лв/бр. 

133 лв/бр. 

238 лв/бр. 

Тяло за сифон
- подов, лентов
- с перфорирана решетка
- воден и сух затвор, спират неприятните миризми 
- странично отводняване: �40 мм 
- размер: 750мм

арт.№ 0402070090 129 

Аксесоари 
за баня
- произход: Турция
- хром и стъкло
- комплект: 7 части
арт.№ 0106010888

27 
99

к-кт 17 
99

к-кт

Кош с четка
- цвят: беж
- обем на коша: 3 л

арт.№ 0106030302

модел: GCU 10 20 L52 RC

- под мивка
- енергиен клас B
- год. консумация на
  ел. енергия 573 kWh

арт.№ 0702020017

ППР тръби 
           и фитинги

197 лв/бр. 

НОВО Бойлер вертикален
- вертикален
- гаранция 3г
- енергиен клас С

модел: CTV 50 38 20 B11 TSR

- обем: 50 литра
- мощност: 2kW
- год. консумация на ел.енергия 1402 kWh

арт.№ 0702030342 

модел: CTV 80 38 30 B11 TSR
 
- обем: 80 литра  
- мощност:3kW  
- енергиен клас С
- год. консумация на ел.енергия 1410 kWh

арт.№ 0702030343 

Електрически бойлер   
 
- модел: WV08039D Еврика
- вертикален, сух нагревател
- обем: 80 литра
- мощност: 2kW
- енергиен клас С
- годишна консумация на  
   ел.енергия 1317 kWh

арт.№ 0702030268 Електрически бойлер 
MODECO

- модел: GCV 80/47/30 C21 TSR  
- вертикален
- мощност: 3kW
- обем: 80 литра   
- енергиен клас С   
- год. консумация на ел.енергия 1335 kWh

арт.№ 0702030215

183 лв/бр. 

235 лв/бр. 

ПВЦ Тръба
 
- Ф50*1.5 SN8 4m SolidPipe, 
   с карбонов слой без муфа
 
- Ф-110*1.8: 4м. ОРАНЖ МУФ.PL
 
- Ф-160*3.5: 5м. SN4  PL, 
   оранж, муфирана 

1,42 лв./м

2,35 лв./м 

6,90 лв./м 

4 х 59.50 лв.

4 х 58.75 лв.

4 х 49.25 лв.

15 
99

за брой

Вентилатор с клапа  
- мощност: 15 W
- � 100 
- дебит: 100 куб.м/час
- цвят: бял

арт.№ 0905030026

арт.№ 0402010267, 0402010069, 0402010076

*цената е валидна 
при покупка на цяла тръба



Ключове 
и контакти
- серия: ASFORA
- цвят: бял
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Аплик FLOWER*
 
- хром държач 
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27

арт.№ 0901030505

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

арт.№ 0901030507

7,99 лв/бр. 

10,99 лв/бр. 

Осветителни тела*
- мощност: 40W Е27
- цвят: хром/ 
   прозрачно стъкло с коноп

- аплик         9,99 лв/бр.

- двойка 22,99 лв/бр.

- тройка  32,99 лв/бр.

арт.№ 0901030820-0901030822 

Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

*Съдържа светодиоден източник А+,
   който не се подменя

Осветителни тела 
VALETTA LED
- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- мощност: 12W, 18W, 24W

- �260 15,99 лв/бр.

- �322 19,99 лв/бр.

- �372  28,99 лв/бр.

арт.№ 0901030780 - 0901030782   

LED Осветителни тела FLAT

- живот: 35 000 часа   
- неутрална дневна светлина: 4000 К 
- индекс на защита: IP 20 

- 18W 600 мм    14,89 лв/бр.

- 36W 1200 мм  20,89 лв/бр.   

арт.№ 0901060074-075

LED прожектор HЕLIOS LED

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

10W       8,59 лв/бр.

20W  14,99 лв/бр.

30W 22,99 лв/бр.

50W 32,99 лв/бр.

арт.№ 0902030070 - 073
Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

ключ единичен         3,49 лв/бр.

ключ двоен                 4,59 лв/бр.

девиаторен                   4,29 лв/бр.

контакт единичен    3,69 лв/бр.

контакт двоен            6,99 лв/бр.

арт.№ 0904010702-704, 0904010706,  0904010708

Автоматични 
предпазители
- серия: Е61N+

10А, 16А, 20А, 25А, 32А 

                                  4,99 лв./бр.

40А                           5,99 лв./бр.

50А                            8,49 лв./бр.

63А                            9,99 лв./бр.

арт.№ 0905020044-0905020051

Трансформатор* 
MPD MINI LED DRIVER
 
- за LED ленти и халогенни лампи

12W IP20               5,99 лв/бр.

24W IP20        10,99 лв/бр.

36W IP20        13,59 лв/бр.

48W IP20         17,99 лв/бр.

арт.№ 0905070044-46, 49

2,29 лв/бр. 

Светодиодни лампи 

- живот: 25 000 часа  
- топло бяла светлина: 3000К 
- неутрална дневна светлина: 4000К
- енергиен клас А+
- 6W E14, 6W E27

арт.№ 0906040086-089

от 1 до 31 август 2019

НОВО

Разклонител троен
- цвят: бял, кафяв
- дължина на кабела: 

1,5 м          6,19 лв/бр.

1,5 м с ключ       7,79 лв/бр.

3 м с ключ          9,79 лв/бр.

арт.№ 0905050009-11 

ГРАДИНСКИ 
ФЕНЕРИ*

  
   
   
- мощност: 60W E27  
- степен на защита: IP 44
- цвят: черен  
 
аплик 1х60W E27  
  

аплик 2х60W E27  
  

стоящ H=40см   

стоящ H=800см 

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

37 
89
за брой

49 
89
за брой

24 
89
за брой

38 
89
за брой

19,99 лв/бр.

29,99 лв/бр.

 32,99 лв/бр.

42,99 лв/бр.



87 
90

за брой

Електрическа скара ЕС - 3,3

- максимална мощност: 3300 W  
- три автономни зони с три ключа 
- 18 нагревателя от неръждаема стомана
- размери /ш/в/д/: 
   37/12/64/см
- подвижна тавичка 

арт.№ 0705020167

10 |   ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

ТРОЕН ЧУШКОПЕК 
- мощност: 1600W
- корпус от стомана
- разделител тройник 
- щипка

арт.№ 0705140201
25 

90
за брой

32 
90
за брой

НОВО

Прахосмукачка 
GRENTO VC-A700 

- мощност: 700 W
- система Multi-Cyclone
- HEPA филтри

арт.№ 0705080238

69
96 

90
за брой

Месомелачка
FMG-14BIX
  
- приставки за доматен сок и наденици
- мощност:1400 W

арт.№ 0705140199

НОВО

87

Кафемашина 
еспресо 
GRENTO ECM 85H25  
  
- ръкохватка с 
   крема диск
- мощност: 850 W 
- налягане: 15 бара 

арт.№ 0705070101

НОВО

НОВО

ПОДАРЪК

слушалки 

- модел: SHE3700BK/00
- мощни баси
- ергономично прилягане
арт.№ 0704040219

супер цена

LED Телевизор Full HD
 
- модел на TV: 32PFS4132/12  
- висок контраст и качество на картината  
- ясно възпроизвеждане на звука  
 
арт.№ 0704010363

349

18 
90

за брой

Настолен 
вентилатор
SP-1760 DC9 

- мощност: 19 W
- диаметър: 23 см
- цвят: бял

арт.№ 0705140110

НАМАЛЕНИЕ 
на фризери 

и хладилници с фризер 
в Равда, Приморско и Айтос 

- 10 %
отстъпка

В НЕСЕБЪР,ПРИМОРСКО И АЙТОС!

4 х 87.25 лв.
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Прибори за хранене SUPERGA
- 2 мм inox 18/10

- вилица основна - 3 бр.        6,99 лв/к-кт

- лъжица кафе - 6 бр.             7,99  лв/к-кт

- лъжица основна - 3 бр.       6,79 лв/к-кт

- нож основен - 2 бр.             9,69 лв/к-кт

Тиган 
- тефлон 2 мм

- 24 см              9,99 лв/бр.

- 26 см      10,99 лв/бр.

арт.№ 0602040329-330

Комплект чаши за аперитив - 6 бр.
- 230 мл

арт.№ 0602010986    17,99 лв/бр.

Комплект  чаши за вино - 6 бр. 
- 170 мл

арт.№ 0602010989    21,99 лв/бр.

Комплект  чаши за шампанско - 6 бр. 
- 140 мл

арт.№ 0602010990    22,99 лв/бр.

Чаши 
за бира
комплект

- 385 мл
- 6 броя
арт.№ 0602010029

Грил тиган 
- незалепващо тефлоново покритие
- размер: 26 х 26 см

арт.№ 0602040001

Мерителна купа 
с капак
- инокс  
- 20см
  
арт.№ 0602090053

Черпак 32 см

арт.№ 0603050756     3,99 лв/бр.

Лъжица за сервиране 33 см

арт.№ 0603050757     3,99 лв/бр.

Решетъчна шпатула 34 см 
 
арт.№ 0603050758     3,99 лв/бр.

Лъжица за спагети 32 см

арт.№ 0603050760     3,99 лв/бр.

Решетъчна лъжица 35 см

арт.№ 0603050761     3,99 лв/бр.

Тенджера
- емайлирана

- 3 л - 18см

- 4 л - 20см

арт.№ 0602030478
от 1 до 31 август 2019

 15,99лв/бр.

Тенджера
- размер: � 22 см 
- обем: 5.5 л

арт.№ 0602030476  28,99лв/бр.

 19,99лв/бр.

 17,49лв/бр.

 9,59лв/бр.

 9,29лв/бр.

отстъпка

Разнообразие от цветове и 

модели на сервизи за хранене

важи за цялата гама 

домакински продукти



Калъфка за възглавница
- пъстри десени
- размер: 50х70см

арт.№ 0604051265 - 0604051268

12 | ТЕКСТИЛ

*снимката е илюстративна

отстъпка

3 
69

за брой

5 
29

за брой

Възглавница
- размер: 50 х 70 см
- пълнеж: 600 г силиконов пух
- лицев плат: ултразвуково 
   капитониран микрофибър

арт.№ 0604030225

-12 %
отстъпка

Лятно одеяло 100% памук

- размер: 140х205см
- цвят: сив

арт.№ 0604070543

Мушама
- разнообразие от цветове и десени

арт.№ 0604060211

Лятно одеяло с ресни 
- размер: 140 х 200 см  
- цвят: сив
  
арт.№ 0604070544

Протектор за матрак 
- ластици в четирите края
- горна част: 100% памук, хавлиен плат  
- долна част: водонепромокаема PU-мембрана
- предпазва матрака от течности
- размери:
90 х 200 см                    11,99 лв/бр.

144 х 200 см                   15,99 лв/бр.

164 х 200 см                   16,99 лв/бр.

180 х 200 см                   18,99 лв/бр.
арт.№ 0604050972 - 0604050975

Спално бельо 
ранфорс 
3 части
- калъфка: 50х70см - 1 бр. 
- чаршаф: 160х240см - 1 бр. 
- плик: 160х220см - 1 бр.

4 части   
- калъфка: 50х70см - 2 бр. 
- чаршаф: 240х260см - 1 бр.
- плик: 200х220см - 1 бр.

35 89
за брой

49 29
за брой

 9,99лв/бр.

Шалте 
100% ПЕ

- размер: 150х220см,  арт.№ 0604070533

- размер 220х240см,  арт.№ 0604070534

 27,99лв/бр.

 42,99лв/бр.

 36,99лв/бр.  36,99лв/бр.

плажни 
хавлии

 хавлиени
кърпи

готови пердета -
плътни и прозрачни

39 99
за брой

ВЪЗГЛАВНИЦА 
Adry Cool
   
- калъф с цип
- размер: 40 х 60 х 12 см

арт.№ 0604030202

мемори пяна с                 охлаждащ гел

- 20 %
отстъпка
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Декоративни 
възглавници
- размер: 40 х 40 см

от 1 до 31 август 2019

отстъпка

Разпродажба 
на велосипеди

столове

частична разпродажба 
             на градински мебели

22 
99

за брой

Чугунено барбекю
- скара : � 30 см
- размер: 31 x 10 x 31 см
- скара с дървена дръжка,  
   регулируема по височина

арт.№ 0505020043

Стол
- материал: пластмаса
- цвят: бял

арт.№ 0501010056

9 
79
за брой

палатки

шатри

люлки

14 
99

за брой

Маса MEDIO

- материал: пластмаса
- �50 
- цвят: бял

арт.№ 0501010168

27 
99

за брой

Градински стол
- материал: 
   метал и изкуствен ратан
- размери: 53 x 58 x 77см
- цвят: сив

арт.№ 0501010334

Възглавници 
за стол
- размер: 43 х 43 см

градински текстил
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169

159

Електрически верижен трион
 
- мощност: 1800W
- SDS система за лесна смяна и опъване на веригата

арт.№ 0804030043, 0804030050

Електрически храсторез AHS 55-16

- мощност: 450W
- дължина на шината: 550 мм
- стъпка на ножа: 16 мм

арт.№ 0804020112

Eлектрическа 
косачка DLM1700E

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

арт.№ 0804020117

17 
90

за брой

- дължина на шината: 
   400 мм

- дължина на шината: 
   350 мм

Моторен верижен трион 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 38 

90
за брой

Моторен тример 
RR44181

- мощност: 1750W (2.34 к.с.)  
- обем двигател: 52 куб./см.  
- обороти: 3000-9000 мин./макс./мин. 
- дължина на рамото: 1.5 м.

арт.№ 0804020131

Косачка -
тример 
за трева 
RD-GT11 Q
 
- мощност: 350 W  
- обработваема 
ширина: 250 мм

арт.№ 0804020067

Удължител
- 20 м

арт.№0905050127

Универсално 
платнище
- полиетилен   
- размер:

2 x 3 м        4,90 лв/бр.
4 x 5 м  14,90 лв/бр.
5 x 8 м  28,90 лв/бр.
арт.№ 0505070009-0505070011

 

40
kg

24 
90

за брой

Стелаж
 
- размер: 
   150 х 75 х 30 см
- сглобяем
- метален
- товароносимост  
   до 40 кг на рафт 
- цвят: бял

арт.№ 0302120021

159

159

219
239

РАЗПРОДАЖБА НА ЛЯТНО 
РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛЕТНИ МОДЕЛИ ОБУВКИ 

4 х 42.25 лв.

4 х 39.75 лв.

4 х 39.75 лв.

4 х 59.75 лв.

отстъпка

 + подарък 
втора верига
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99

Прободен 
трион PST 650

- мощност: 500 W 
- дълбочина на рязане в дърво: 65 мм
- SDS на Bosch осигурява безопасна 
   и без усилия смяна на ножа на триона 
   без инструмент
- включваща се функция 
   издухване в зоната на среза

арт.№ 0801020004

85
Ударна бормашинаPSB Easy

- мощност: 500W
- реверс
- куфар за съхранение

арт.№ 0802050080

299

Перфоратор 
GBH 240 Professional

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

арт.№ 0802030062

Ъглошлайф 
GWS 7-125 Professional

- мощност: 720W   
- обороти на празен ход: 11000 min-1 
- диаметър на диска: 125 мм  
- много малка (176 мм) 
   обиколка на ръкохватката 

арт.№ 0801010016

РОЛЕТКИ И НИВЕЛИРИ

-15%
отстъпка

от 1 до 31 август 2019

Винтоверт 
акумулаторен 
GSR120-LI Professional
 
- 12V, 2x1,5Ah литиево 
- йонни акум. батерии
- 10мм Auto-Lock-
   бързозатягащ патронник
- 30/13 Nm въртящ момент, макс.(тежък/ лек)
- 20+1 степени на 
   въртящия момент

арт.№ 0802010127  199

119

Лазерна 
ролетка
- диапазон на  
  измерване: 0.2 - 40 м
- измерване на площ  
   и обем 
арт.№ 0805020204 

Звездогаечен ключ 
- комплект
- 6-22 мм, 12 бр.

арт.№ 0806100181

Френски ключ 

- 200 мм

арт.№ 0806100153

7 
99

за брой20 
90

за брой 84 
90

за брой

Мултишлайф
RDP-OMT02

- мощност: 360 W
- регулиране на осцилациите
- бърза смяна на накрайника
- алуминиев куфар

арт.№ 0801040085

109

109

Акумулаторен 
винтоверт
- батерия: 1 бр. 20V, 
   Li-Ion x 1.5Ah
- въртящ момент: 44 Nm

арт.№ 0802010170

209

Ударен 
акумулаторен 
винтоверт

- батерии: 2 бр. 20V, 
   Li-Ion x 2.0Ah
- въртящ момент: 50 Nm 
- куфар за съхранение

арт.№ 0802010169

4 х 52.25 лв.

169

Акумулаторен ъглошлайф 

- батерия: 1 бр. 20V, 
  Li-Ion x 2.0Ah
- куфар за съхранение

арт.№ 0801010139

4 х 42.25 лв.

Компресор 
 
- мощност: 1500 W
- обем на съда: 24 л
- дебит: 195л/мин. (изх.)

арт.№ 0803010026

1694 х 42.25 лв.

4 х 74.75 лв.



е търговска марка на Бошнаков ЕООД

ISO9001

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

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! 

0700 10 321
Национален номер

Стани наш фен
и на страницата ни във

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

=
=

При покупка на общо 5 бр. SikaCeram® (лепила и/или фугиращи смеси) вземете награда 1 бр. малък 
куфар за инструменти 13”. При покупка на общо 10 бр. SikaCeram® (лепила и/или фугиращи смеси) 

вземете награда 1 бр. голям куфар за инструменти 16”. Важи при еднократно закупуване на 
фугиращи смеси SikaCeram® CleanGrout 100 (всички цветове) и/или 

циментови лепила Sika Ceram 111/113/220/225. 
Валидност на промоцията от 08.07.2019 г. до 31.08.2019 г. или до изчерпване на количествата.

5бр.

10бр.

от продуктите 
SikaCeram®

SikaCeram®
от продуктите 

SIKA CERAM®
ОТ ШВЕЙЦАРСКАТА МАРКА SIKA®

ВЗЕМИ ПОДАРЪК 
НА МОМЕНТА

- КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ 

мразоустойчив 11 
99

кв.м.11 
49

кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция 
- размер: 45 х 45 см 
- ефект: имитация 
   на речен камък

арт.№ 1002030493

ЛАМИНИРАН ПОД
- декор: Дъб Грийланд
- опаковка: 
   пакет - 2.22 кв.м.
- размер: 1285 х 192 х 8мм 
- за натоварени жилищни 
   помещения и за слабо 
   натоварени обществени зони

арт.№ 1005010221

8
ммклас: 31/АС3

20 
99

кв.м.12 
99

кв.м.

11 
59

за брой

ЛАТЕКС 
Color Weekend Mat
- дълготрайно покритие
- матова интериорна боя
- покривност: 
   8-10 кв.м./л за слой
- опаковка: 2,5 л

14 
59
за брой

Проект 
Освежаване 
   на стая 

20м2!

покривен найлон  
хартиено тиксо 
валяк
ваничка 
четка 
бял латекс 2.5л 
цветен латекс 2бр.х 2.5л

–   1,39лв.
–  3,39лв.
–  4,00лв.
–  3,75лв.
–  2,29лв.
–  11,99лв.
– 23,18лв.

49,99лв. 

устойчива на 

мокро миене

29 цвята

супер ценасупер ценасупер цена
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