от 1 до 31 март 2020

БРАВО НА
БРИГАДАТА,
която окабелява
цяла къща за 2 дни!
На снимката са Димитър,
Севдалин и Полимен.
С помощта на още
двама човека от бригада
Бургас Електрик
те окабелиха двуетажна
къща за 2 дни. За целта
използваха 600 метра
кабел, клещи, фазомери и
отвертки, закупени от
Мастерхаус. Успяха да
свършат всичко в срок!
Работа, която заслужава
едно Браво от нас!

Бригада Бургас Електрик

ИНТЕРИОРНА БОЯ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ЛЕНЕН ДЪБ

- водоразредима боя за стени
и тавани на закрито
- покривност: 200 г/кв.м.
- 17 цвята

- размер: 1285x192x8мм
- опаковка: 2.22кв.м/пак.

5 кг

клас 32/АC4

8 99

лв./бр.

арт. N:0203020059-074

10 89

лв./кв.м.

арт. N:1005010269

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

УДАРНА
БОРМАШИНА
PSB EASY

8

мм

- мощност: 500W
- реверс
- куфар за съхранение

79 00

лв./кв.м.

арт. N:0802050080

национален номер - 0700 10 321

ТВОЯТ ПРОЕКТ:

СТЪПКА
ПОДГОТОВКА

1

СТЪПКА
ШПАКЛОВКА

Използвайте найлон, за да защитите
мебелите и пода от напръскване. Носете
работно облекло, за да не изцапате
дрехите си.
Почистете стените с влажна гъба или
парцал, за да оберете натрупаните по
тях прах, мъх, мазнина и мръсотия.
Всички наранени места и балончета по
стените трябва да се загладят с шкурка.

СТЪПКА
ГРУНДИРАНЕ

3

Стените се нуждаят от изравняване,
преди
да
бъдат
боядисани.
Това
изравняване става с шпакловка, която
после се шлифова до гладка повърхност.
Шпакловъчните смеси се полагат с две
шпакли от неръждаема стомана или гума
- основна (по-голяма) и спомагателна (помалка), които позволяват нанасяне на
цялата смес.

СТЪПКА
БОЯДИСВАНЕ

След като шпакловате стените, е добре
да ги минете с грунд, за да сте сигурни, че
боята ще ги покрие добре. Грундирането
се прави най-често с валяк.
Практиката допуска да боядисате
направо с боя, в която има и грунд, за да си
спестите време и усилия, но употребата
на качествен грунд е гаранция за добре
покрити от боята стени.

2

3 +1

Боядисването започва от тавана. Щом
изсъхне, преминете към боядисване на
стените. Започнете в ъглите близо
до тавана, като отсичате с четка.
Нанасяйте боята с валяк на дълги
непрекъснати линии. Стремете се да
нанасяте ивици по около 2м наведнъж.
Боядисвайте от тавана до средата на
стената, а след това - надолу до пода.

I ТВОЯТ ПРОЕКТ

ЗАЩИТЕН РАБОТЕН
ПОЛУГАЩЕРИЗОН
- права кройка
- състав: 35% памук и 65% полиестер
- плътност: 195 гр/кв.м.
- пет джоба
- регулируеми презрамки

21 00

лв./бр.

2

СТЕНИ

Боядисвайте по наШ‘та
система 3+1

ШЛАЙФ РЪЧЕН
- 210х105 мм

3 29

ШЛАЙФ РЪЧЕН
ЗА ТАВАНИ

ШКУРКА
Р120

- 210х105 мм

- ширина 116мм

5 29

лв.

0 75

лв.

арт. N:0806150259

лв./м.

арт. N:0806150327

арт. N:0206020005

ГРУНД ЗА СТЕНИ

УЕДНАКВЯВА
АБСОРБИРАЩАТА
СПОСОБНОСТ НА
ОСНОВАТА ПРЕДИ
БОЯДИСВАНЕ

- за изравняване на твърди,
порьозни основи
- силно концентриран
- разреждане: 1:8
- без разтворител и със слаба миризма
- покривност: 50-200мл/кв.м
- време на съхнене: 12 часа при t 20°C и
влажност на въздуха 65%.

- 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

1л

20 кг

8 59

9 39

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0205010079

арт. N:1101030046

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА
ИНТЕРИОРНА БОЯ
CAPAMAXX 		

ДЕКОРАТИВНО
ПОКРИТИЕ
ЗА СТЕНИ
STUCCO DI PERLA
SILVER			

- висока степен на покривност
- възможност за машинно тониране
- матово покритие за стени и тавани		
- подходяща за работни и жилищни площи
- водоразредима, екологична, без мирис		
- покривност: 120 мл/кв.м. за слой		
- цвят: бял
- опаковка: 2.5л, 9.4л, 9.8л, 10л и 15л

цени от

ГИПСОВА
ШПАКЛОВКА

13 99

лв./бр.

арт. N:0203030031
- 0203030037

ХАРТИЕНО
ТИКСО
- ширина: 48мм
- дължина: 40м

3 59
лв.

-възможност за компютърно
тониране в цвят по избор
- покривност: 140мл/кв.м.
1,25 л

56 90

лв./бр.

арт. N:0203050291

РОЛКА

microfiber

113 90

лв./бр.

арт. N:0203050028

ЧЕТКА ЗА
БЛАЖНА БОЯ

- 23 см

4 99
лв.

арт. N:0206030194

арт. N:0206010236

АЛУМИНИЕВА
СТЪЛБА

НАЙЛОН

25мм
цени от

1 29
лв.

арт. N:0206010001-003

КАЧЕСТВО НА ДОБРА ЦЕНА

ВАНИЧКА
-размер: 25 х 23 см

- 4/5 м

- 5 стъпала

2,5 л

- 7 микрона

59 00

лв./бр.

арт. N:1107020022

I ТВОЯТ ПРОЕКТ

1 69
лв.

арт. N:0206040016

1 99
лв.

арт. N:0206010155

3

произведено

СУПЕР ЦЕНА

в България

СЕДЕФЕНО ПОКРИТИЕ
С ПРОМЕНЯЩИ СЕ
ОТБЛЯСЪЦИ

ЛЕКО ИНТЕРИН
- отлична покривност и
белота, добра разливност,
равномерен филм
- цвят: бял
- покривност:
12-14 кв.м./л за слой

ДЕКОРАТИВНО
ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ
VELLUTO
- за вътрешно и
външно приложение
- покривност: 8-10 кв.м./л за слой
- опаковка: 0,9 л

1л

5 59

59

лв./бр.

2,5 л

10 цвята
произведено
в България

лв.

4л

21 99

45

СЪДЪРЖАНИЕТО НА СИЛИКОН
ПОВИШАВА УСТОЙЧИВОСТТА
НА ПОКРИТИЕТО.

лв.

53 90
лв.

АКРИЛНА
ИНТЕРИОРНА
БОЯ*

лв.

арт. N:0203030176

лв.

лв.

арт. N:0203010118

арт. N:0203010085

СПРЕЙ ПРОТИВ МУХЪЛ
СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ

0,5 л

5 59
лв.

арт. N:0605010566

- интензивни наситени цветове
- покритие изключително устойчиво на
миене и триене
- покривност: 100мл/м2
- опаковка: 2.5л

19 59

безплатно
тониране

лв./бр.

- с керамични микросфери
- миеща се, водоразтворима, матова боя с
изключително висока покривност
- много добра устойчивост на издраскване
и измиване, постигнати чрез употребата на
керамични микросфери в състава на боята
- цвят: бял
- покривност: 16 кв.м/л

18 99

4499 77 90

ЛАТЕКС DEKORATOR
COLOR WEEKEND DEEP MAT И SATEN
TEFLON

арт. N:0205010024

0,9 л

15 л

БЕЗ МИРИС,
НЕ СЪДЪРЖА ХЛОР

25 кг

арт. N:0205010023

лв.

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

- за основа на вътрешни
и външни стени
- преди нанасяне на бои
- покривност: 10 кв.м./кг

лв.

21 99

8,5 л

75 90

59

4л

арт. N:0203010084 арт. N:0203010075

УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД
ЗА СТЕНИ

5 кг

произведено
в България

- интериорна боя за стени
с противобактериално
и противогъбично действие
- покривност: 14-16 кв.м./л
- цвят: бял

лв.

15 л

лв.

лв.

ЛАТЕКС СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ

14 99

лв.

61 90

лв.

2,5 л

90

15 л

36 99

лв.

8,5 л

59

8,5 л

11 99

- възможност за машинно тониране
- за външно боядисване на фасади, стени,
бетонови и циментови повърхности
- покривност: 10-12 кв.м/л за слой
- опаковка: 2.5 л, 4 л, 8.5л, 15л
- цвят: бял

12

лв.

2,5 л

ФАСАДНА БОЯ СЪС СИЛИКОН

14

17 99

лв.

900мл

39

4л

2,7 л

51 99
лв.

арт. N:0203030177

16 цвята

ФАСАДНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА
CAPAROL
PROJEKTPUTZ

9л

126 00
лв.

арт. N:0203030178

*доставка до 3 дни за Айтос и Приморско

I ДЕКОРАЦИЯ

- отлична устойчивост на UV лъчи
- висока паропропускливост
- влачена и драскана структура 1.5 мм
		
25 кг

59 90

лв./бр.

арт. N:0204030322

4

СУПЕР ЦЕНА

16 цвята

ЛАК
ЗА ПАРКЕТ
- опаковка 0.650л
- покривност: 10кв.м/л
- двукомпонентен
- мат и гланц

0,650 л

6 99

ЛАЗУРЕН ЛАК

- за лакиране на дървени
повърхности на
открито и закрито
арт. N:0202030027 - покривност:
0202030038 80-100 мл/кв.м.

лв.

0,650 л

6 39
лв.

5 цвята

ЯХТЕН ЛАК
- цвят:
безцветен гланц
- покривност:
8-10 кв.м./л за слой

0,650 л

4 99
лв.

арт.N:0202020016

ИМПРЕГНАТОР
ЗА ДЪРВО
BOCHEMIT
ESTETIK

8 цвята

1л

11 99

лв./бр.

арт. N:0205020074

-0205020078
- UV филтри и добавени
масла за предпазване от тежки
атмосферни влияния
- покривност:7-14кв.м./л

ИМПРЕГНИРАЩ
ЛАК ЗА ДЪРВО
С НАТУРАЛНИ МАСЛА
- разход: 20 кв.м./л
- съдържа ленено масло
- употреба: интериор и екстериор
0,9 л

2,5 л

13 99

лв./бр.

36 79

лв./бр.

арт. N: 0202010186 - 0202010201

8 цвята

АЛКИДЕН
ГРУНД ЗА
ЧЕРНИ МЕТАЛИ

0,650 л

4 59

ЕМАЙЛЛАК
СУПЕР ГЛАНЦ

лв.

- водоразредим
			
арт.N:0205010279 - покривност:
- покривност:
12-14 кв.м./л за слой
10 -12 кв.м./л за слой

0,650 л

5 59
лв.

Използвайте импрегниращ лак за дърво, за да
предпазите дървените конструкции от
загниване. Импрегнацията стабилизира
размерите, увеличава силата и
устойчивостта на вода, влага и химикали,
като намалява възможността от напукване.

арт. N:0201010552
0201010559

- цвят: сив
- опаковка: 0,650 л

5 цвята

СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ
- за защита на метални
повърхности от
атмосферни влияния
- покривност:
100-120мл/кв.м
- време на съхнене:
макс. 24 часа при t 20°С

0,650 л

5 59
лв.

арт. N:0205010026

АЛКИДНА БОЯ
3В1
- ръждопреобразувател,
грунд за метал,
декоративно покритие
- покривност:
15 кв.м/л за слой

I ДЕКОРАЦИЯ

0,500 л

7 99
лв.

арт. N:0201010061
-0201010065

АЛКИДНА БОЯ

10 цвята

- устойчиво покритие
за дървени, метални
0,650 л
и др. повърхности,
експлоатирани
на открито
цени от
или закрито
лв./бр.
- покривност:
арт. N:0201010070
100-120 мл/кв.м.

4 39

- 0201010079

5

СУПЕР ЦЕНА
ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ
СМ-16 FLEX

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ
СМ-17 SUPER FLEXIBLE

НОВО

- за полагане на керамични
плочки, естествен камък,
гранитогрес върху
деформируеми основи
- подходящо за полагане
върху подово отопление,
балкони, хидроизолирани
повърхности
- интериорна и
екстериорна употреба
- дълго отворено време
- разход: 1,4 -3,1кг/кв.м.
- клас С2ТЕ
25 кг

- за полагане на керамични плочки,
естествен камък, гранитогрес
върху деформируеми основи
- подходящо за полагане върху
подово отопление, балкони, тераси,
хидроизолирани повърхности
- интериорна и екстериорна употреба
- дълго отворено време
- клас С2ТЕS1
- разход 1.4 - 5кг/кв.м.
25 кг

17 99

2049

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1101010016

арт. N:1101010099

УНИВЕРСАЛЕН
ФУГОПЪЛНИТЕЛ
И ШПАКЛОВКА
SUPER FINISH

ГИПСОВО
ЛЕПИЛО
PERLFIX

ГИПСОВА
МАЗИЛКА
ROTBAND
- за ръчно нанасяне

- фабрично подготвена
пастообразна смес
готова за употреба
20 кг

25 кг

22 49

1099

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1101110090

Преди да пристъпите към фугиране на плочите, изчакайте
пълното втвърдяване на лепилото (между 24 и 48 ч.). Отстранете
всички кръстчета или подложки за фуги и почистете добре
оставените фуги и самите плочи от всички остатъци от лепило.

ФУГИРАЩИ СМЕСИ
SIKA CERAM CLEAN
GROUT - 100
- 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
2 кг

6

1429

лв./бр.

арт. N:1101110143

цени от

30 кг

99

лв./бр.

арт. N:1101090401-420

ПОЛИМЕРНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ТOP 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

41 99

20 цвята

арт. N:1101050020

ПОДОВА ЗАМАЗКА
СОЛИДО Е160
- циментова смес
за приготвяне
на плаващи и свързани
подравнителни замазки
- клас С16; F3, съгл. EN 13813
- разход: ~ 20кг/кв.м.
за 10мм дебелина
- цвят: бял
25 кг

3 19
лв.

арт. N:1101070010

СИСТЕМА ЗА
НИВЕЛИРАНЕ И
ИЗРАВНЯВАНЕ
НА ПЛОЧКИ

за фуга
1мм/100бр.

899
лв.

арт.N:0307050062

за фуга
1.5мм/100бр.

8 99
лв.

лв.

за фуга
3 мм/100бр.

Клинове
/100бр.

арт.N:0307050065

I СТРОИТЕЛСТВО

9 99

арт. N:0307050064

лв.

арт. N:1102050006

за фуга
2 мм/100бр.

арт. N:0307050063

9 99

лв.

Подложки
и Клинове

15 49
лв.

арт. N:0307050066

6

30

покривът на столетието

години
гаранция

ЦЯЛОСТНИ
ПОКРИВНИ КЕРАМИЧНИ
СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ

15

години
застраховка

керемиди, аксесоари, фолиа
гаранция 33 години

за керемида
Континентал
Плюс теракота

18 00

лв./кв.м.

цени от

ЦЯЛОСТНИ
ПОКРИВНИ
РЕШЕНИЯ
бетонови керемиди, аксесоари
соларни и отводнителни ситеми

цената е за керемида 1/1 Класик

1 50

14 00

лв./бр.

1 40

лв./кв.м.

арт. N:1103040501

СУПЕР ЦЕНА
ПОКРИВНА
ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА
- ПВХ
- цвят: кафяв и пясък
- улук: ∅115 мм и ∅140 мм
- тръба: ∅80 мм

лв./бр.

арт. N:1103040003

20%

ИЗХОДИ VLT 025
VLT 029
ЗА
- размер: 45 х 55 см размер: 45 х 73 см
ПОКРИВ
00
00

155

лв.

арт. N:1103060058

187

лв.

арт. N:1103060059

ГИПСOКАРТОНЕНИ
ПЛОСКОСТИ
MIDI

АЛУМИНИЕВА
СТЪЛБА
DRABEST
- трираменна
- товароносимост: 150кг
- 7 стъпала
- работна височина: 4.75м

- стандартна:
А13 12.5х600х2000мм

4 79
лв.

арт. N:1105010022

- влагоустойчивa:
Н13 12.5х600х2000мм

6 29

СТРОИТЕЛНА
КОЛИЧКА
- 80л
- с твърдо колело

лв.

112 00
лв.

4290

арт. N:1107010043

лв./бр.

арт. N:0504040031

НОВО

арт. N:1105010023

КАМЕННА
МИНЕРАЛНА
ВАТА FIBRANGEO
- размер: 1200 х 600 мм
- дебелина: 50мм
- пакет: 7.2 кв.м.
- плътност: 30кг/куб.м.
- 3.29 лв/кв.м.
- коефициент на
топлопроводимост
0.034 W/Mk

22

49

лв./бр.

арт. N:1102030056

БЕТОНОБЪРКАЧКА
HCM650 GRASKO

359

АЛУМИНИЕВО
СКЕЛЕ

00

- мощност: 800W
- обем: 180 литра
лв.
- стоманена
арт. N:0803030040
предавка

I СТРОИТЕЛСТВО

28900

- височина на скелето: 2м		
- макс. работна височина: 3м
- товароносимост: 150кг
- размер на платформата:
арт. N:1107050023
1.56 х 0.68м

лв.

7

ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30 х 60 см
- цвят: бежов

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 45 х 45 см
- цвят: бежов мат

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

14 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030531

12 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030490

14 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030538
1001030551

ОБЛИЦОВЪЧЕН КАМЪК
ЕКСТЕРИОРЕН
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30 x 60 см
- цвят: кафяво-бежов

13 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030482

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15 х 90 см

20 99

лв./кв.м.

арт. N: 1002030521

ГРАНИТОГРЕС
ДЕКОР МИКС

23 99

лв./кв.м.

арт. N: 1002030522

ОБЛИЦОВЪЧЕН КАМЪК
- първо качество
- eкстериорен
- размер: 23x46см
- антислип
- цвят: бежов/мат

21 99

лв./кв.м.

арт. N: 1001030549

ОБЛИЦОВЪЧЕН КАМЪК
- произход: Турция
- първо качество
- размер: 15 x 40 см
- дебелина: 9 мм

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15 x 60 см
- цвят: бежов, кафяв, сив

24 99

лв./кв.м.

арт. N: 1002030390

18

99

ГРАНИТОГРЕС

16 99

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

арт. N:1002030583

ГРАНИТОГРЕС

ФАЯНС

ГРАНИТОГРЕС

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

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

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

лв./кв.м.

арт. N:10020303301002030331
1002030343

лв./кв.м.

Количеството гранитогрес, което ви е нужно, трябва да се закупи
наведнъж. Ако се наложи да вземете допълнително, може да се окаже, че
гранитогресът от вашата партида се е изчерпал и новата е различна по
нюанс. Майсторите съветват да се купува с около 10% повече гранитогрес,
отколкото ви трябва, за да имате от същата партида за подмяна.

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

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1001010461-489

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030412

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

18 99

лв./кв.м.

арт. N: 1001010247-248

15 99

лв./кв.м.

арт. N: 1001030204

8

ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС*

- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: червен, кафяв
- ефект: имитация на камък

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

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

10 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030141

11 99

14 39

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N: 1001030057

арт. N:1001030258

*до изчерпване на количествата

ФАЯНС

- първо качество
- размер: 25 х 50 см
- цвят: бял, зелен

15 99

лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС

арт. N:1001010419
1001010423
1001030380

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

НОВО
ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС*

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30 х 60 см
- цвят: светло сив, сив
- ефект: мат бетон

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 60 x 120 см
- цвят: сив мрамор

- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: св. бежов
травертин

14 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030529-530

26 99

9 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1002030532

арт. N:1001030664

*до изчерпване на количествата

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

18

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
-размер: 60х120 см
- ректифициран
- ефект: гланц

99

лв./кв.м.

арт. N:1002030459

ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 50х50см
- цвят: бежов, кафяв
- ефект: гланц

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

12 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030498-499

14 49

лв./кв.м.

арт. N:1001030539-540

31 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030556

ФАЯНС

ТЕРАКОТ

ДЕКОР

- първо качество
- размер: 30 х 60 см
- цвят: т. и св. сив гланц

- първо качество
- размер: 40 х 40 см
- цвят: сив

- първо качество
- размер: 30 х 60 см
- цвят: сив гланц

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1002010333-334

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1002020279

18 99

лв./кв.м.

арт. N:1002040163

9

СМЕСИТЕЛИ

- месинг, керамична глава ∅35мм

- за умивалник, стоящ

49

99
лв.

НОВО

арт.N: 0102010659
- за умивалник, стоящ

32 99
лв.

СУПЕР ЦЕНА

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

арт. N: 0102020233

- за вана/душ, стенен

72 90
лв.

арт. N:0102010658

69 90
лв.

арт. N:0103030117

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35мм

25

- за умивалник, стоящ,
с Click изпразнител

91 90
лв.

арт. N:0102010631

- вана/душ, стенен

- вана/душ, стоящ

97 90
лв.

арт. N:0102010622

109 90
лв.

арт. N:0102010630

хромиран
двустепенен
бутон

години
гаранция

24 99
лв.

арт. N: 0104030012

СТРУКТУРА
ЗА ВГРАЖДАНЕ
СИФОН ЛИНЕЕН
- PVC тяло, 40 см
- решетка от неръждаема стомана
- воден затвор и контейнер за лесно почистване
- страничен изход ∅40 и долен ∅50, с ∅40/∅50 преходник

65 50
лв.

арт. N:0402070213

- 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

144 00
лв.

арт. N:0104020003

МОНОБЛОК			
		
КЕРАМИЧЕН МОНОБЛОК

10

- комплект: тоалетна чиния със задно
оттичане, казанче с механизъм, тоалетна
седалка със забавено падане
- цвят: бял
* БЕЗ ФУНКЦИЯ БИДЕ

134 00
лв.

арт. N: 0103030106

години
гаранция
на керамиката

* С ФУНКЦИЯ БИДЕ

154 00
лв.

арт. N: 0103030098

I БАНЯ

0%

- 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 00
лв.

арт. N: 0103030161

КОШ ЗА
ТОАЛЕТНА
- хром
- 3л и 5 л

8 49
лв.

арт. N:0106030070

10 49

лв./бр.

арт. N:0106030069

10

4

1

7 89

7 39

лв.

лв.

арт. N:0106010079

арт. N:0106010081

2

4

5

10

89
лв.

арт. N:0106010080

лв.

- с LED осветление
- размери: 50 х 70 см

арт. N:0106010084

3

7

ОГЛЕДАЛО
ЗА БАНЯ

99

6

20

89

39

лв.

лв.

арт. N:0106010082

ФУНКЦИЯ“TOUCH
SCREEN“БУТОН

лв.

арт. N:0101030172

МИВКА

арт. N:0106010086

- размер: 45 см

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
1. поставка за тоалетна хартия
2. закачалка
3. сапунерка

89 90
24 49

4. поставка за четка за зъби
5. дозатор за течен сапун
6. стъклена лавица

лв.

арт. N:0103010326

произведено

СУПЕР ЦЕНА

в България

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО

ШКАФ
С МИВКА
- панти със
„soft close“механизъм
- размер: 70х47х85см
- цвят: бял

		
- LED осветление
- панти със „soft
close“механизъм
- размери: 70х13х55см
- цвят: бял

257 00 167 00
лв.

арт. N:0101010476

лв.

арт. N:0101010475

I БАНЯ

LED ОСВЕТЛЕНИЕ
ВОДОУСТОЙЧИВ
МАТЕРИАЛ - PVC

ШКАФ
С МИВКА*
- панти със „soft close“
механизъм
- размери: 60х43х85см
- цвят: бял

*смесителят не е
включен в цената

ШКАФ
С ОГЛЕДАЛО
- панти със „soft close“
механизъм- с LED
осветление и
сензор за движение
- размери: 60 х 15 х 55 см
- цвят: бял

174 00 147 00
лв.

арт. N:0101010443

лв.

арт. N:0101010442

ШКАФ С МИВКА
И ОГЛЕДАЛО
- огледало: 40 х 50 см
- шкаф: 46 х 36.5 х 85 см

104 00

лв./к-кт

арт. N:0101010560
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ДЪРВЕН КОРНИЗ
- цвят: кафяв, св.
кафяв, череша, бук
- размери: 1.20, 1.60, 2.0, 2.50, 3.00 м

1,20 м

14 89

арт. N: 0303030081

20

%

1,60 м

18 49
лв.

15

лв.

арт. N: 0303030083

27 29
лв.

2,50 м

арт. N: 0303030082

арт. N: 0303030084

3,00 м

ПОЛИСТИРОЛНИ ПРОФИЛИ
Различни релефи

21 39

2,00 м

лв.

29 99
лв.

арт. N: 0303030085

арт. N: 0304040275-284

%

КИЛИМИ И ПЪТЕКИ - ВНОС

20

%

Красиво допълнение за всеки
модерен интериор. Отличава
се с високаустойчивост на
износване и лесна поддръжка.

собствен
внос

КОРНИЗИ И АКСЕСОАРИ
слонова кост

PVC ЛАМПЕРИЯ

PVC ЛАМПЕРИЯ

- монтаж, без мокри процеси, лесна поддръжка

ДЕКОР: БЯЛ
МАТ БЕЗ ФУГА

ДЕКОР:
ДЪБ АНТИК

4 39

- покривност лист:
лв./бр.
0,50 кв.м./бр.
- размери: 25х200х0,8см арт. N:1006020012

МОНТАЖНО
ЛЕПИЛО БЕЗ
РАЗТВОРИТЕЛИ
- за вътрешна употреба
- приложение: мазилка, бетон,
газобетон, гипскартон,
гипсофазер, дървен материал
за леки и деликатни елементи
на интериорно завършване
- цвят: бял
400 г

5 69

лв./бр.

арт. N:1106020309

НОВО

РЕШЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБНОВЯВАНЕ

8 49

- покривност лист:
лв./бр.
0,68 кв.м /бр.
- размер: 25х270х0,8см арт. N:1006020088

САНИТАРЕН
СИЛИКОН
- за мокри помещения
- с отлична адхезия
- устойчив на влага
- цвят: бял, прозрачен

УПЛЪТНИТЕЛ
ЛЕПИЛО С
ПОЛИМЕРИ
CERESIT
FT101

лв./бр.

арт. N:1106010139-140

I ДЕКОРАЦИЯ

- покривност лист:
0,66 кв.м /бр.
- размер : 25х265х0,8см

7 99

лв./бр.

арт. N:1006020179

МОНТАЖНО
ЛЕПИЛО
С ПОЛИМЕРИ

- бързосвързващо
- лепи, уплътнява, запълва
- приложение на открито и закрито:
- UV-устойчив, водоустойчив,
пластмаси, метал, стъкло, корк,
устойчив на стареене
плочки, дърво, камък, гипс, тухли,
- за вътрешна и външна употреба керамика, огледала
- цвят: прозрачен, бял, сив,
- начална якост 350кг/кв.м.
кафяв, черен
- цвят: бял, прозрачен
280 мл

280 мл

4 59

ДЕКОР:
СРЕБЪРЕН БОР

цени от

9 99

лв./бр.

440 г

290 г

10 49 12 99
лв./бр.

арт. N:1106020221

лв./бр.

арт. N:1106020226

12

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ЛИВЪРПУЛ*
- за натоварени жилищни помещения и
умерено натоварени обществени зони
- размер: 1380х193х8мм
- опаковка: 2.397 кв.м./пакет
*до изчерпване на количествата

клас: 32/АС4

12

ЛАМИНИРАН
ПАРКЕТ
ДЪБ МЕЙН

69

лв./кв.м.

арт. N:1005010147

- за натоварени жилищни
помещения и слабо натоварени
обществени зони
- размер: 1285х192х7мм
- опаковка: 2,47 кв.м./пакет
клас: 31/АС3

8

7

мм

мм

9 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010217

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
СМЪРЧ АЛМЕРИЯ*

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ХИКОРИ АПАЛАЧИ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ РЕЧЕН

- за натоварени жилищни помещения и
умерено натоварени обществени зони.
- размер: 1380х193х8мм
- опаковка: 2.397 кв.м./пакет

- за натоварени жилищни помещения
и за интензивно натоварени
обществени зони
- размер : 1285х192х10мм
- опаковка : 1.73 кв.м./пакет

- за натоварени жилищни помещения и
интензивно натоварени обществени зони.
- размер: 1285х192х12мм
- опаковка: 1.48 кв.м./пакет

*до изчерпване на количествата

клас: 32/АС4 WА

клас: 33/АС5 V4

16 39

18 69

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1005010207

8

арт. N:1005010256

10

мм

мм

клас: 33/АС5

22 49

лв./кв.м.

арт. N:1005010118

12

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ АЛПИЙСКИ*

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
АРТ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ТРАФИК

- за натоварени жилищни помещения и
слабо натоварени обществени зони
- размер: 1380х193х8мм
- опаковка: 2.131 кв.м./пакет

- за натоварени жилищни помещения и умерено
натоварени обществени зони
- размер: 1285х192х8мм
- опаковка: 2.22 кв.м./пакет

- за натоварени жилищни помещения и
умерено натоварени обществени зони
- размер: 1285х327х8мм
- опаковка: 2.52 кв.м./пакет

*до изчерпване на количествата

клас: 31/АС3

11 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010152

8

мм

I ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

клас: 32/АС4

11 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010230

8

мм

мм

клас: 32/АС4 U4

18 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010225

8

мм
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ТРИОН
ПРОБОДЕН

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ВИНТОВЕРТ
DF0300

- мощност: 450 W
- дълбочина на
рязане в дърво: 65 mm
- възможност за рязане под ъгъл
- ниско ниво на шум и вибрации
- заключване на спусъка

- мощност: 320 W				
- обороти: 0-450/0-1500 об./мин-1		
- макс.въртящ момент: 21/56 Nm		
- степени за регулиране на
въртящия момент: 20
- дължина на захранващ кабел: 2.5 м

99 00

129 00

лв.

ВИНТОВЕРТ
АКУМУЛАТОРЕН
GSR120-LI PROFESSIONAL

- мощност: 1200 W 		
- диаметър на диска: 160 мм
- дълбочина на рязане
в дърво: 63 мм

- 12V, 2x1,5Ah литиево-йонни
акумулаторни батерии
- 30/13 Nm въртящ момент, макс.(тежък/лек)
- 10мм Auto-Lock- бързозатягащ патронник

159 00
лв.

арт. N:0801030005

лв./бр.

арт. N:0806150244

ГЕДОРЕ

ГАЕЧНИ
КЛЮЧОВЕ

- 1/2'' и 1/4'' 4 - 32 мм
- 108 части

- к-кт 6 бр.
- фосфатирани, 6-19 мм

арт. N:0806100501

29900
лв.

арт. N:0802010127

14 99

лв.

- Li-Ion акумул. батерии:
18V, 2 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

лв.

- комплект 8 части

арт. N:0802030066

ВИНТОВЕРТ
АКУМУЛАТОРЕН
УДАРЕН
GSB180-LI

189 00

ИНСТРУМЕНТИ
ЗА ДОМА

189 00

лв.

арт. N:0802010190

РЪЧЕН
ЦИРКУЛЯР
PKS 55

- мощност: 1500W
- сила на удара: 6.0 J
- режими на работа: 3

159 00

лв.

арт. N:0801020025

ПЕРФОРАТОР
SDS PLUS
ЗАХВАТ

арт. N:0802010125

БИТОВЕ
- комплект 31 части
59/S31B
- 30 бита + магнитен
държач в кутия

17

90

лв./бр.

арт. N:0809030033

6 99
лв.

арт. N:0806100554

I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

ЪГЛОШЛАЙФ
DAAG125-90
- мощност: 900W		
- ∅ на диска: 125мм
- обороти: 11000 /мин.

69 99

лв./бр.

арт. N:0801010127

ОТВЕРТКА
С ТРЕСЧОТКА
- к-т 16 части
- битове 10 бр. + вложки 4 бр.
+ адаптер

7 69
лв.

арт. N:0806010335

14

арт. N:0804040028

арт. N:0801040052

арт. N:0802050084
арт. N:0802030002

арт. N:0801020061

арт. N:0801010141

ЛОЗАРСКА
НОЖИЦА		

ГРАДИНСКИ
КОМПЛЕКТ

- полирани остриета с
незалепващо покритие
- антикорозионна защита

- 4 части

18 99

2 99
лв.

лв./бр.

арт. N:0504010143

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

17 99

лв./бр.

арт. N:0503020051

- с три приставки
- комплект в несесер

22 99

лв./бр.

арт. N:0504020104

ГРАДИНСКА
ПРЪСКАЧКА

НОЖИЦА ЗА
АШЛАДИСВАНЕ

арт. N:0504020132

ГРАДИНСКА
АКУМУЛАТОРНА
ПРЪСКАЧКА
- 16л
- работно налягане: 0.2 - 0.4 Mpa		
- височина на разпръскване: 4 м		
- акумулаторна батерия: 12V 8Ah		
- време за работа с пълен заряд: 3-4 ч
- разход: 3.1 л/мин.

57 90

лв./бр.

арт. N:0503020124

I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

НОЖИЦА ЗА КЛОНИ
СЪС ЗЪБЧАТКА
- дължина: 720 мм
- висококачествен резец от
карбонова 65Mn стомана

25 99

лв./бр.

арт. N:0504020117

МОТОРНА
ПРЪСКАЧКА
RD-KMD01
- мощност: 2130W			
- обем на резервоара: 20 л		
- височина на пръскане до: 5 м		
- хоризонтално пръкане до: 12 м

189 00
лв.

арт. N:0503020052

15

15

%

ГРАДИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ

11 59

лв./бр.

арт. N:0502030033

МУЛЧ ЗА РОЗИ
AGRO
- предотвратява растежа на плевели
- създава естетически ефект
- подпомага образуването на хумус
- задържа топлина и влага
- опаковка: 50л

12 59

лв./бр.

арт. N:0502030039

СУБСТРАТ
ЗА РОЗИ
AGRO
- торфена смес, коров хумус,
обагатен с хранителни вещества
- пригоден за засаждане и отглеждане
на рози в саксии и на земя
- опаковка: 50л

КОРЕН РОЗИ
- в пакет
- различни видове

1 79

ТРЕВНИ СМЕСКИ

лв.

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

арт. N:0502040478

1079

ТЕЧЕН ТОР
ЗА РОЗИ
AGRO

лв.

арт. N:0502040313-317,
0502040487-489

- пригоден за отглеждане на
всички видове и сортове рози
- концентрат 1л

4 29

СЕМЕНА

лв.

- цветя, подправки,
зеленчуци

арт. N:0502050040

0 95
лв.

МЕТАЛЕН
СТЕЛАЖ
- сглобяем
- товароносимост:
265кг на рафт
- размер: 180х90х45см
- безвинтов монтаж
- 5 рафта
- поцинкован

ГРАДИНСКА
АРКА 		
ДЪГА
ЗА ПАРНИК

4999

- 6 бр.
- размер:
0.75х0.90м ∅10мм
- ПВЦ покритие

лв./бр.

арт. N:0302120017

I ГРАДИНА

- размер: 240х140х37см
- преносима конструкция

11 99
лв.

арт. N:0502080160

14 99

лв./бр.

арт. N:0502070129

16

КОМПЛЕКТ
МЕБЕЛИ ЗА ГРАДИНА
материал: метал, PVC Ракита, стъкло
прахово боядисана конструкция в черно
размери на столовете: 55 x 66 x 76см
размери на масата: 52 x 53см
В комплекта са включени
бежови възглавници за столовете

26900
лв.

арт. N: 0501020052

- цвят : ратан сив и светло сив
- 3 части
- маса: 60х60х60 см -1бр.
- стол: 58х63х97 см - 2бр.
- UV ратан и метална конструкция
- без възглавници

199 00
лв.

НОВО

РАТАНОВ СЕТ

арт. N:0501020057

СТОЛ
- пластмаса
- цвят: бял

9 99

лв./бр.

арт. N:0501010075

МАСА
MEDIO
- пластмаса
- ∅ 50
- цвят: бял

15 99

лв./бр.

арт. N:0501010168

БЯЛ МРАМОР
- 10-30мм Thasos
- 30-60мм Thasos

САКСИЯ
ЗА ЦВЕТЯ
ТИП САНДЪЧЕ
- пластмаса
- цвят: бял, кафяв
- размери: 49 х 19 х 15см
- в комплект с подложка

3

99
лв.

арт. N:0502011485
0502011489

КАШПА
VERSILIA
- пластмаса
- цвят: бял, теракота
- вместимост: 7 л, 9 л
- в комплект с подложка

I ГРАДИНА

4

99
лв.

арт. N:0502010741
0502010082

САКСИЯ
С ПОДЛОЖКА
- керамика
- цвят: бял, зелен
- размер: 13, 15, 17 см

10 89
лв.

арт. N:0502070093-094

цени от

3 69
лв.

17

НОВО

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА
СЕРИЯ RODOS**
- цвят: хром мат
- мощност: 40W E14
единица

двойка

11 99

22 99

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА*

арт. N:0901050253

арт. N:0901050254

- цвят: хром
- стъклен абажур и декоративна тел
- мощност: 40W E27

тройка

четворка

Аплик 1хЕ27

лв.

лв.

39 99
лв.

42 99
лв.

арт. N:0901050255

арт. N:0901050256

Плафон 3хЕ27

10 59 25 99 38 99
лв.

*до изчерпване на количествата

Плафон 5хЕ28

лв.

лв.

арт. N:0901030939 арт. N:0901030940 арт. N:0901030941

НОВО

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

ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
AZAR LED, GEM LED,
MAKAZ LED**
- мощност: 3W G5.3 12V
+ вградена LED лента 4000К

7 29
лв.

арт. N:0901070271
0901070273

9 29

АПЛИК
PATINA*

ПЛАФОН
PATINA*

LED ПЛАФОНИЕРА**
CHIARA LED

- мощност: 60 W E 27
- хром държач
- декоративно стъкло

- мощност: 60 W E 27
- хром държач
- декоративно стъкло
- ∅ 300 мм

- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна светлина:4000K
- енергиен клас А+

7 59

лв.

лв.

арт. N:0901070272

арт. N:0901030436

1099
лв.

11 99 17 99
лв.

арт. N:0901030438

арт. N:0901030564

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
СЕРИЯ CAPRI**

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ
NOA*

- живот 30 000 часа		
- неутрална дневна светлина 4000К
- мощност: 12W
- индекс на защита: IP54		
- цвят: бял, черен

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

15 99
лв.

НОВО

арт. N:0901030830 - 833

лв.

арт. N:0901030565

11 79

лв./бр.

**Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ
JARDIN*

стоящ h100см

99
лв.

арт. N:0902010261

26 99

аплик 1х60W
				
- мощност: 60W E27		
99
- степен на защита: IP 44
лв.
- цвят: черен

19

арт. N:0902010260

надолу

26

арт. N:0902010063-065

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ*

висящ

лв.

- цвят: кафе
- мощност: 60W E27
- степен на влагозащита: IP 44

42

15W

10W

нагоре

99
лв.

арт. N:0902010258

I ОСВЕТЛЕНИЕ

26

99
лв.

арт. N:0902010259

арт. N:0902010240

стоящ h80см

стоящ h40см

99

99

42

лв.

арт. N:0902010243

32

лв.

арт. N:0902010242

аплик 2х60W

29 99
лв.

арт. N:0902010241

18

LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

АПЛИК ЗА БАНЯ
ALDO LED**

- цвят: бял, сив
- живот: 35000 часа
- за вграждане
- живот: 25000 часа
- неутрална дневна светлина 4000К - топло бяла светлина: 3000К		
- неутрална дневна светлина: 4000К
- индекс на защита: IP44		
- 6W IP44
- мощност: 6W

- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- IP 20
- размер: 61,8 см 10W G13
- размер: 122,8 см 22W G13
61.8 см
122.8 см

7 99
лв.

10 99

8 79

25 99

лв.

арт. N:0901060069

LED ПРОЖЕКТОРИ
TOP LED**

лв.

арт. N:0901060070

лв.

арт. N:0901030756

арт. N:0901070111-112
0901070113-114

**Съдържа светодиоден източник А+,който не се подменя

20%

КЛЮЧОВЕ И
КОНТАКТИ
СЕРИЯ ASFORA

РАЗКЛОНИТЕЛИ
- цвят: бял

лв.

арт. N:0904010703

контакт двоен

ключ девиаторен

3х16А кабел3м

12 99
лв.

4х16А кабел3м

арт. N:0905050082

РАЗКЛОНИТЕЛ ЗА КОНТАКТ
ТРОЕН

13

лв.

99

арт. N:0904010704

КЛЮЧОВЕ И
КОНТАКТИ
СЕРИЯ CANDELA

ключ единичен

2 49
лв.

арт. N:0904010568

- цвят: бял

лв.

арт. N:0905050083

5 89

контакт единичен

ключ двоен

2 99

3 29

лв.

лв.

лв.

арт. N:0905050077

РАЗКЛОНИТЕЛ ЗА КОНТАКТ
ДВОЕН

4 29

арт. N:0904010708

4х16А кабел1,5м

лв.

лв.

арт. N:0904010706

лв.

арт. N:0905050080

10

4 59

лв.

6 99

арт. N:0905050079

99

ключ двоен

3 69

арт. N:0905010043 - 0905010049

99

лв.

арт. N:0904010702

контакт единичен

- за вграждане и открит монтаж
- с от 4 до 36 елемента

8

3 49

- цвят: бял

АПАРТАМЕНТНИ ТАБЛА

3х16А кабел1,5м

ключ единичен

4 89
лв.

арт. N:0904010575

арт. N:0904010570

контакт двоен

ключ девиаторен

3 99

2 99

лв.

арт. N:0905050076

лв.

арт. N:0904010577

арт. N:0904010572

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ
KLEA LED
ПРЕХОДНИК
ВЕНТИЛАТОР
ЗА БАНЯ
МОДЕЛ SILENTIS

- от E14 към Е27

- произход: Испания
- диаметър: ∅100
- дебит: 98 m3/h
- ниво на шум: 37dB
- цвят: бял/инокс

арт. N:0905060217

1

19
лв.

бял

34

99
лв.

арт. N:0905030049

инокс

43 99
лв.

арт. N:0905030051

ПРЕХОДНИК
- от E27 към 2 х Е27

1 79
лв.

арт. N:0905060220

I ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

- живот: 25000 часа
- топло бяла светлина 3000К
- неутрална дневна
светлина 4000К
- мощност: 2W G9 210lm

2

89
лв.

арт. N:0906040229-230

СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ
- топло бяла светлина 2700- 3000К
- неутрално дневна светлина 4000К
- студена светлина 6500К
- енергиен клас А+

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ
XARD LED

7W 680lm E27 3000К (50W)
9W 900lm E27 3000К (65W)
11W 1150lm E27 3000К (80W
6W 620lm E14 2700К (48W) свещ
6W 620lm E14 2700К (48W) топче

- живот: 25000 часа
- топло бяла светлина 3000К
- неутрална дневна светлина 4000К
- студена светлина 6400К
- мощност: 5W 330lm

7W 680lm E27 6500К (50W)
9W 900lm E27 6500К (65W)
11W 1150lm E27 6500К (80W
6W 620lm E14 4000К (48W) свещ
6W 620lm E14 4000К (48W) топче

2 29
лв.

GU10 3000К, 4000К, 6400К
G5.3 3000К, 4000К, 6400К

цени от

2 99
лв.

арт. N:0906040385-389
арт. N:0906040415-419

19

5

І MASTERGRATIS І

БОЙЛЕР
BILIGHT SLIM

години
гаранция

- модел: GCV 50 38 20 В11 TSR
- обем: 50 литра
- нагревател: меден
- мощност: 2kW
- енергиен клас С
- год. консумация на
ел. енергия 1402 kWh

197 00

- вертикален

произведено
в България

лв.

подарък сешоар

арт. N:0702030280

210

- модел: GCV 80 38 20 В11 TSRC
- обем: 80 литра
- нагревател: меден
- мощност: 2kW
- енергиен клас С
арт. N:0702030282
- год. консумация на
ел.енергия 1410 kWh

арт. N: 0706030105

00
лв.

месеца
гаранция

БОЙЛЕР BILIGHT

- вертикален

28900

- модел: GCV 120 44 30 В11 TSRC
- обем: 120 литра
- нагревател: меден
- мощност: 3kW
- енергиен клас С
арт. N:0702030123
- год. консумация на
ел. енергия 4406 kWh

произведено

36

лв.

СЕШОАР ЗА КОСА
BEURER
- модел: 59113_BEU
- мощност: 1600W
- йонизираща функция за защита на косата
- сгъваема дръжка

За всеки закупен бойлер „Теси“ за стенен
монтаж, с обем над 80л., получавате подарък
сешоар. Акцията важи за покупка,
предназначена за едно домакинство (до 3 броя)

произведено

НОВО

в България

.

в България

5

произведено

години
гаранция

в България

36

месеца
гаранция

5

БОЙЛЕР

години
гаранция

- хоризонтален
- модел: WH05039R / WH05039L
- дясно ( R )/ляво ( L ) разположение на ел.и тръби
- обем: 50 литра
- мощност: 2kW
- енергиен клас С
- годишна консумация на ел.енергия 1418 kWh

214 00
лв.

модел: GCU 10 20 L52 RC
- под мивка
- енергиен клас B
- год. консумация на
ел. енергия 573 kWh

133 00
лв.

арт. N:0702020016
0702020017

99 90

арт. N:0702010019

МАЛОЛИТРАЖЕН
БОЙЛЕР
COMPACT

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

- модел: B7
- номинална мощност: 6,5W
- размери: (В/Ш/Д): 13,4х29,8х19,5см
- клас на енергийна ефективност: А
- годишно потребление: 468 kWh

лв./бр.

арт. N:0702030261
0702030260

- обем: 10 литра
- мощност: 2kW

БОЙЛЕР
ПРОТОЧЕН
ЗА БАНЯ

произведено
в България

24

БОЙЛЕР
ANTICALC
SLIM
- модел: GCV 80 38 24D B14 TSR
- вертикален
- нагревател: двоен сух
- обем: 80 литра
- мощност: 2.4kW
- енергиен клас С		
лв.
- год. консумация
на ел.енергия 1410 kWh арт. N:0702030350

247 00

месеца
гаранция

СТЕНЕН
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛ
С ДИСПЛЕЙ И
ГЪВКАВ ЧУЧУР
CASCADA
- модел: DO-14-3С
- номинална мощност: 3000 kW
- мигновено загряване на водата
- минимално водно налягане - 0,03 Mpa
- водоустойчив - IPX4

39 99

лв./бр.

арт. N:0702010037

- цвят: бял

АСПИРАТОР

99 00

лв./бр.
- модел: FS 404 2T 60 WH
- управление чрез плъзгачи арт. N:0701090069
- модел: FS 403 2T 60 IX
- управление чрез бутони - цвят: инокс
- свободностоящ
- мощност: 2 х 125 W
- макс. дебит: 482.6 куб.м/ч
лв.
- ширина: 60см
- въздуховод: ∅ 120мм
арт. N:0701090077

I БОЙЛЕРИ И ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

129 00
20

НОВО

СУПЕР ЦЕНА

ПРАХОСМУКАЧКА С
КОНТЕЙНЕР ЗА СУХО
ПОЧИСТВАНЕ

АКУМУЛАТОРЕН
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН
ЕПИЛАТОР

- модел: BGS05A222
- мощност: 700W		
- капацитет на контейнера: 1.5л
- телескопични тръби
- без торбичка
- миещ се PureAir филтър
- енергиен клас:А
- средна годишна консумация
на енергия: 28 kWh
- цвят: бял

- модел: ZP 1811 E
- 4 в 1 за епилация, бръснене,
ексфолация или масаж
- оборудване: епилираща, бръснеща,
ексфолираща и масажиращи глави
- водоустойчив
- безжично действие до 40 мин

37 99

169 00

лв./бр.

лв.

арт. N:0706040114

арт. N:0705080216

ПЕРСОНАЛНА ВЕЗНА
- модел: SP-1650-ZC
- максимално тегло: 180kg
- отклонение: 100g
- 6мм подсилена стъклена платформа
- автоматично включване и
изключване при стъпване
- индикактор за претоварване		
- цвят: черен и сив

12 99

лв./бр.

ПРЕСА ЗА КОСА
- модел: SP 1101 AJ
- мощност: 65W
- керамични плочи
- бързо загряване
- максимална t°C: 210
- четири степени на t°

19 99

лв./бр.

арт. N:0705120037
0705120038

арт. N:0706020043

СЕШОАР ЗА КОСА
HP8230/00
THERMOPROTECT
- мощност: 2100W
- 6 настройки за скорост и температура
- технология Thermo Protect
гарантираща щадящо сушене
- дължина на кабела: 1.8м

37 99

лв./бр.

арт. N:0706030054

24

месеца
гаранция

GAMALUX

ПАРТИ ГРИЛ И СКАРА
С КАПАК
- мощност: 1600 W
- неръждаем, бързонагряващ реотан
- размери: 43 x 30 x 13.3см
- цвят: шагрен

29 99

лв./бр.

арт. N:0705020004

ГАЗОВ КОТЛОН
ДВОЕН ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА ОТКРИТО

МИНИ ГОТВАРСКА ПЕЧКА

- модел: 7501/2
- обем: 36л			
- мощност фурна: 2 х 750W
- модел: CGS-234DB
- мощност котлони: 1х1000W+ 1х1500W
- обща мощност на горелките: 7 KW ( 2x3,5KW) - две емайлирани тави
- диаметър на горелките: ∅ 120
- размер: 47,5 х 59 х 35см
- материал: легиран грил
- тегло: 11,83кг

65 90

лв./бр.

арт. N:0705140219

I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

111 00

лв./бр.

арт. N:0701040071

21

предложенията от страницата може да закупите в магазините ни в Равда, Айтос и Приморско

СУПЕР ЦЕНА

15

%

КУХНЕНСКИ МИВКИ

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ
- порцелан, лилаво цвете
- 19 части

30 99

лв./бр.

арт. N:0602060275

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ
РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ЦВЕТОВЕ И МОДЕЛИ

- 18 части
- сиво и златно

77 99

лв./бр.

НОВО

арт. N:0602060344

ЧАШИ
КОМПЛЕКТ
- за вино, за вода, за десерти

цени от

12 99

лв./6бр.

ТЕНДЖЕРА

- незалепващо покритие
- размер: 24см, 26см, 28см

- лят алуминий
- размер: 20см и 24см

14 99

цени от

арт. N:0602011123-127

лв./бр.

арт. N:0602040376-378

СУШИЛНИК
ЗА ЧИНИИ

16 99 19 99
лв./бр.

арт. N:0602030445

- 5 части
- нож шеф 20 см
- нож за хляб 20 см
- нож сантоку 17,5 см
- нож универсален 12,5 см
- нож за белене 9 см

99

лв./бр.

ТАВИ
- сладкарски комплект 3 броя
- размер: 22х24х26см, h6см
- форма: сърце, кръг, квадрат

17 99

арт. N:0606030145

16 99

лв./к-кт

лв./бр.

арт. N:0603040120

арт. N:0602050225

ПРОСТИР
ЗА ТАВАН

ВЕРТИКАЛЕН
СУШИЛНИК

МОП
ПЕПЕРУДА

- 6 пръчки
- дължина:
1,8м

- размери: 145 х 55 х 59см
- удобен за тесни пространства
18м

- с механизъм за
лесна подмяна на гъбата

23 99
лв.

арт. N:0606030030

лв./бр.

арт. N:0602030446

КОМПЛЕКТ НОЖОВЕ

- черен мат
- размер: 36.3х30.2х14.5см

15

ТИГАН

1,6м

19 99
лв.

арт. N:0606030031

20 99
лв.

арт. N:0606030023

I ДОМАКИНСТВО

19 99

лв./бр.

арт. N:0605030605

ЕЛЕКТРОНЕН
СЕЙФ*
- програмируема ключалка
- външни размери:
310х200х200мм

49 99

лв./бр.

арт. N:0301070037
*изображението е илюстративно

22
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- калъфка: 55х80см - 1 бр.
- чаршаф: 150х240см - 1 бр.
- плик: 150х220см - 1 бр.
3 части

СПАЛЕН К-КТ 100% ранфорс

31 99
лв.

арт. N:0604051303, 307, 327

- калъфка: 55х80см - 2 бр.
- чаршаф: 220х240см - 1 бр.
- плик: 200х220см - 1 бр.
4 части

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

31 99

45 99
лв.

арт. N:0604051285, 286, 328

- калъфка: 55х80см - 2 бр.
- чаршаф: 220х240см - 1 бр.
- плик: 150х220см - 2 бр.
5 части

57 99

лв./бр.

лв.

арт. N:0604030205

*изображението е илюстративно

арт. N:0604051304, 308, 329

СПАЛЕН К-КТ
- 100% органичен памук сатен
- цвят: зелен, син, сив
- калъфка: 55х80см - 1 бр.
- чаршаф: 150х240см - 1 бр.
- плик: 150х220см - 1 бр.
3 части

73 99
лв.

ОДЕЯЛО

- размер: 50х70см
- пълнеж: 600 г силиконов пух
- лицев плат: ултразвуково
капитониран микрофибър

5

арт. N:0604051358

- цвят: зелен, сив, розов, таупе
арт. N: 0604070572 - 0604070579

150х200см

39

26 89
лв.

лв.

220х240см

39 89

НОВО

ВЪЗГЛАВНИЦА

лв.

- калъфка: 55х80см - 2 бр.
- чаршаф: 220х240см - 1 бр.
- плик: 200х220см - 1 бр.
4 части

109 00
лв.

арт. N:0604051359

арт. N:0604030225

ПРОТЕКТОР
ЗА МАТРАК

- непромокаем
- с борд
100х200см

16

99
лв.

- калъфка: 55х80см - 2 бр.
- чаршаф: 220х240см - 1 бр.
- плик: 150х220см - 2 бр.
5 части

22

99

арт. N:0604051237

160х200см

160х200см

лв.

арт. N:0604051238

лв.

лв.

арт. N:0604051236

24 99

136 00

140х200см

арт. N:0604051360

ПЪСТРА ОЛЕКОТЕНА ЗАВИВКА

27 99

- вълна 70%, 300г вата/кв.м

лв.

150х210см

12 99

арт. N:0604051239

лв.

арт. N:0604070610

НОВО

200х210см

ХАЛАТ ЗА БАНЯ Мишел
- 1-во качество
- размери: Х/M, Х/L, Х/XL, Х/XXL
- цвят: екрю, беж, кафяво, петрол

цени от

47

99

лв./бр.

арт. N:0604020313-328

ХАВЛИЕНА КЪРПА

арт. N:0604010971

I ТЕКСТИЛ

ОЛЕКОТЕНА ЗАВИВКА
- вълна 70%, 300г вата/кв.м.

- 100% памук
- 500 г/кв.м.
- цвят: екрю, зелен, лилав, капучино, сив
50х90см
70х140см

лв.

лв.

арт. N:0604070611

150х210см

Елеганс

5 59

15 99

11 99
лв.

арт. N:0604010980

26 99
лв.

арт. N:0604070610

200х210см

34 99
лв.

арт. N:0604070611
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ПРОДУКТОВИ ДЕМОНСТРАЦИИ

Заповядайте на демонстрациите
на KNAUF за сухо строителство
и топлоизолация

20%

05.03 четвъртък - Бургас
06.03 петък - Бургас

В ДЕНЯ НА ДЕМОНСТРАЦИЯТА

Soudаl ще представи най-новите
продукти, монтажни лепила,
пяна и уплътнители.

09.03 понеделник - Бургас
10.03 вторник - Несебър
11.03 сряда - Айтос
12.03 четвъртък - Приморско
13.03 петък - Бургас

15

В ДЕНЯ НА ДЕМОНСТРАЦИЯТА

15 %

Цветно вдъхновение от
АQUIS - водоразредими бои и
DECORATOR - бои за дома.

20.03 петък - Несебър
21.03 събота - Бургас
22.03 неделя - Бургас

В ДЕНЯ НА ДЕМОНСТРАЦИЯТА

27

Нови продукти, неустоими
ценови предложения, иновативни
решения за покривни системи.

23.03 понеделник - Бургас
24.03 вторник - Приморско
25.03 сряда - Несебър
26.03 четвъртък - Айтос

%

%

НА ВСИЧКИ КЕРЕМИДИ 1/1
В ДЕНЯ НА ДЕМОНСТРАЦИЯТА

01.03.2020г. - 31.03.2020 г.

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 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 и стоките са валидни само за посочения период до изчерпване на количествата.
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

