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15 / 60 см

кв.м.
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кв.м.

арт. № 1002030330

АСТУРИЯ 2599

кв.м.

бежов
арт. № 1001030612

кафяв
арт. № 1001030533

светъл
арт. № 1001030614

сив

20,4 / 120,4

арт. № 1002030521

арт. № 1002030331

15 / 90 см

арт. 1002030522

арт. № 1002030343

БОТАНИК

арт. № 1001030615
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100 / 60 см

брой

арт. № 1001040523; 1001040537

20 / 50 см
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Декоративно покритие
за стени
Stucco Decor Di Perla
Шпакловъчна
декорация за
интериорно
оформление на стени
с металически златист
или сребрист отенък

възможност за компютърно
тониране в цвят по избор
Приложима и за помещения
с висока натоварност:
хотели, ресторанти,
обществени сгради.
разход: 140 мл/м2
опаковки: 2.5 л и 1.25 л

64.49

цени от:
лв/1.25л
Stucco Decor Di Perla Silver

Декоративна релефна
мазилка Realito

Доставка в 5 дневен срок.

Релефна мазилка за вътрешно и външно
декориране на стени.
Може да се нанася върху замазки, гипсови,
варови шпакловки и мазилки, гипсокартон,
бетон и др. Устойчива на стареене и
атмосферни влияния.
Възможност за тониране в цвят или постигане
на перлен ефект.

разход: 800 гр/м2 опаковка: 10л

59.99 лв.
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Интериорна боя
Neopal Eco

цени от

Висококачествена екологична боя без съдържание на амоняк - идеална за детски стаи
и спални помещения,
защото не
съдържа
опасни вещества. Тонира се в ярки нюанси
с висока покривност и
дълготрайна стабилност
на цветовете. Подходяща е за мазилка, гипсокартон, бетон, тухли
и дърво. Има отлични
изравняващи свойства и
съхне бързо. Устойчива
на често миене.

1599 за опаковка 1л
лв/бр.

Латекс Dekorator Color Weekend
Deep Mat и Saten Teflon

Интензивни наситени цветове.
Покритие изключително устойчиво
на миене и триене
разход: 100мл/м2
опаковка: 2.5 л
16 цвята

1989

лв/бр.

Латекс Dekorator
Един слой
Интериорна боя с ултра бял цвят. С еднократно
нанасяне постига изключително плътно и гладко
покритие. Спестява време и труд.
Преперъчва се за помещения с повишена влажност.
разход: 80мл/м2
опаковка: 2.5 л 21.99 лв/бр.
опаковка: 8.5 л 69.90 лв/бр.

безплатно тониране
на Интериорни бази
Хамeлекон

цени от
99

5

лв/бр.

за опаковка 1л
6

тапети
арт. №1006010808

арт. №1006010792

арт. №1006010068

цени от

819

ролка

арт. №1006010821

арт. №1006010878

арт. №1006010332

разнообразие
на фототапети
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Щори на Mardom

Изящни декоративни тъкани
Стандартни размери за всеки прозорец
Модерни цветове
12.79
Щора текстил 42.5/150 см			
14.49
Щора текстил 52/150 см			
Щора текстил 57/150 см			
15.29
Щора текстил 61.5/150 см			
16.19
Щора текстил 68/150 см			
16.99
17.89
Щора текстил 72.5/150 см			
Щора текстил 80.5/150 см			
18.69
Щора текстил 86/150 см			
19.59
Щора текстил 98/150 см			
21.29
23.79
Щора текстил 68/215 см			
24.69
Щора текстил 72.5/215 см			
пудра, перлено бяло, крем, кардамон, граднски чай,
минт, стоманено синьо, метал, графит
арт.№ 0607050369 - 0 607050467

Корнизи за пердета собствен внос

Дървен корниз
метални корнизи
99
цени от лв/бр.

6

8

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

цени от

1489

лв/бр.

килими собствен внос
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4199

кв.м.

Виниловите настилки са много по-издръжливи от естествената дървесина. Те са топли,
безшумни, лесни за почистване. Устойчиви са
на вода, надраскване и поява на вдлъбнатини.
Подходящи са за подово отопление.
арт. № 1005010232

1220 х 180 х 4.2 мм

арт. № 1005010233

1220 х 180 х 4.2 мм

арт. № 1005010231

610 х 305 х 4.2 мм

винилна настилка /LVT/

ламинат

10

арт. № 1005010207

арт. № 1005010160

арт. № 1005010206

ламиниран под
1380 х 193 х 8 мм
AC4/32
4V

1699

кв.м.

ламиниран под

2399

кв.м.

арт. № 1005010111

1285 х 192 х 12 мм
AC5/33

1869

кв.м.

арт. № 1005010035

1285 х 123 х 8 мм
AC4/32 4V
1285 х 123 х 10 мм
AC4/32 4V

2499

кв.м.

арт. № 1005010123

арт. № 1005010220

1469

арт. № 1005010225

1899

кв.м.

1285 х 192 х 8 мм
AC4/32 4V

кв.м.

1285 х 327 х 8 мм
AC4/32 4U
1285 х 157 х 8 мм
AC4/32 4V

1869

кв.м.

арт. № 1005010192
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3699

пакет

3699

пакет

4399

пакет

арт. № 1006020113

пакет

арт. № 1006020111

4899

арт. № 1006020112

опаковка - 4 бр./2,7м2 в пакет
арт. № 1006020119

25 х 270 х 0,8 см

MOTIVO е уникална колекция PVC
ламперия с дигитален печат и 3D
ефект на изображенията. Подходяща е за облицовка на вътрешни
стени и тавани. Бърз монтаж, лесно
почистване, устойчивост на вода.
размер на ламел 25х270х0,8 см

*Продажба на пакет!

Крайбрежен стил

Индустриален стил

Мебелите са от дърво, боядисани в нюанси на бяло,
синьо или състарено светло дърво. Стенната облицовка е
латекс в бяло и акцентни стени от ламперии или тапети,
наподобяващи стари боядисани дъски. Настилките са много
светли паркети или грубо дюшеме в естествени цветове.
Гранитогресът е в неутрални тонове – бяло, сиво или
всички нюанси на морското синьо. Практични предмети от
ковано желязо, картини с морски пейзажи. Груби плетени
рогозки. Щампи на райе.

Груб, но уютен стил. Чарът му е в привидната
недовършеност, груби материали и тъмни цветове. Мебелите
са от състарено дърво с железни елементи. Стенната облицовка
наподобява бетон или изглежда като необработена стена.
Тапети, имитиращи тухли и камък. Ламперии, наподобяващи
стари дъски. Настилки – състарено дюшеме с ясно изразена
структура на дървото, теракота, наподобяващ бетон или
необработен под. Аксесоарите са с индустриална визия.

Модерен стил

Винтидж стил

Изчистени линии. Неутрални цветове. Ярки акценти.
Усещане за простота. Гладки и гланцирани повърхности.
Материали - хром, инокс, алуминий, стъкло. Стенната
облицовка - латекс в неутрални тонове. Настилките са
паркет и ламинат в много светли или много тъмни дървесни
декори, без ясно изразен дървен фладер. Гранитогресът
имитира мрамор със сиви или бежови едри шарки. Цветови
акценти и аксесоари със съвременен дизайн. Арт платна в
съвременни стилове.

Съчетане на стари мебели и предмети от различни
страни и епохи, обикновено на бял или много светъл фон.
Нежни тонове. Мебели от състарено дърво в бяло, екрю,
бледосиво, светло розово, светло синьо, светло зелено
и в млечни пастелни нюанси. Стенна облицовка – латекс в
тоналността на стила, тапети в светли райета или флорални
мотиви в нежни тонове на розово и зелено. Настилки –
състарено дюшеме с ясно изразена структура на дървото,
теракота, плочки и ламинати, имитиращи тапети.

Офертите са валидни само за посочения период и са ограничени до изчерпване на наличностите.
Възможна е промяна в цените на стоки, влизащи в период на акция!
Предвид печатната технология, цветовете на снимките може да се различават от действителните.
Възможни са печатни грешки, за които Бошнаков ЕООД не носи отговорност!

www.masterhaus.bg

Национален номер

0700 10 321

