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0700 10 321ПАЗАРУВАЙTE  ОНЛАЙН  ОТ  УДОБСТВОТО  НА  ДОМА !

Предвид създалата се епидемична обстановка е възможно някои артикули да бъдат изчерпани и доставката им да не се осъществи в срока на промоцията.

РАТАНОВ СЕТ 
- комплект 4 части
- естествен ратан
- столове с размери: 62/63/73см
- диван с размери: 112/63/73см
- маса с размери: ∅55/52см
- закалено стъкло с дебелина ~5мм
- комплект с меки възглавници

арт. N:0501020067

26400
лв.

МЕБЕЛИРАЙ КОМФОРТНО 
СВОЕТО ЛЯТО!

ИЗКУСТВЕНА
ТРЕВА
- ширина: 2м
- дебелина: 10мм
- гъстота: 63 хил./кв.м.

арт. N:1004040008

3 99
лв./кв.м.

арт. N:1001030141

10 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС 

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

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

1499
лв.

2,5 л

арт. N:0203010084

7690
лв.

15 л

арт. N:0203010085

безплатно 
тониране
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ТВОЯТ ПРОЕКТ:

Дървената конструкция е скелетът или 
кофражът на един покрив. Състои се от 
стълбове, вертикални греди, биндерни 
греди и столици. Нужни са и наклонени 
подпори и дъски, свързващи стълбовете 
и кофража. Накрая се полага дъсчено 
покритие. 

Първо се поставят контра-летвите, 
които се залепват с вулканизираща 
лента. Следва монтажът на носещите 
летви. Първата се монтира в долния 
край на ската, като разстоянието 
до следващата зависи от избраните 
керемиди. Последната носеща летва се 
монтира на 2,5-4см от билото, според 
наклона на покрива.

Уламата е една от най-важните зони 
при изграждане на многоскатни покриви. 
Алуминиевата ламарина за улами ляга 
върху дървената скара и се захваща със 
скоби към дървената конструкция и към 
вентилационния елемент. При обилен 
дъжд и вятър водата не би могла да 
прелее извън уламата.

Реденето започва отдолу нагоре и от 
дясно наляво по ската на покрива. В 
участъците, където керемидите се 
режат и се налага монтирането на малко 
парче, то се фиксира с винт към носещите 
летви, за да не се размести от вятъра и 
защото липсва заводското скопчване на 
керемидите.

СТЪПКА 1 СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

Подпокривното фолио се монтира от 
стрехата към билото по дървената 
конструкция. Неговата ключова 
роля е да защитава подпокривното 
пространство от проникване на вода към 
конструкцията и позволява преминаване 
на изпаренията от човешката дейност 
към покрива и атмосферата.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИВНА СКАРА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЛАМАТА И МОНТАЖ 
НА БИЛОТО

ПОЛАГАНЕ НА КЕРЕМИДИ

МОНТАЖ НА ПОДПОКРИВНО ФОЛИО

СТЪПКА 4 СТЪПКА 5

Всяка добре свършена работа 
заслужава едно БРАВО от нас!

арт. N:0806040060

74 90
лв./бр.

ТАКЕР-ЧУК
С МЕТАЛЕН КОРПУС
- J-032 G за скоби 6-10 мм тип11, моделG
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Строим стабилно 
и на добри цени!ПОКРИВ

20 %
ПОКРИВНИ ОТВОДНИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ KJG

*отстъпката не важи за ламарина

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

ГОЛЯМО
РАЗНООБРАЗИЕ ОТ:

• ГРЕДИ
• РЕБРА 
• ДЪСКИ
• ЛАМПЕРИЯ

ПОКРИВНИ СИСТЕМИ

- керемида  Континентал Плюс теракота
- цвят: естествен
- 12 бр./кв.м.
- цена от: 1,45 лв./бр.

ЦЯЛОСТНИ ПОКРИВНИ
РЕШЕНИЯ - 
КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ, 
АКСЕСОАРИ, ФОЛИА

33
години

гаранция

арт. N:1103040501

17 40
лв./кв.м.

в Словакия

произведено

арт. N:0801030005

14990
лв.

РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР PKS 55
- мощност: 1200W 
- диаметър на диска: 160мм
- дълбочина на рязане в дърво: 63мм

ВЛАГОУСТОЙЧИВИ 
ПЛОСКОСТИ OSB-3 
KRONOSPAN

- 100% иглолистна дървесина   
- три напречно ориентирани слоя  
- размер: 2440/1220мм

арт. N:1103090045

17 99
дебелина: 9мм

лв./бр.
арт. N:1103090046

21 09
дебелина: 11мм

лв./бр.

БИТУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ CS27 CERESIT 
- за бързи ремонтни работи на покриви, 
   дренажни системи, комини и поправка на течове
- подходящ за използване и върху влажни повърхности
- цвят: черен

БИТУМНА ЛЕНТА SIKAMULTISEAL 
  
- за бърз ремонт на течове и др.
- за покривни изолации, метални   
   конструкции, тръбопроводи и др.  
- уплътняване на пукнатини и отвори в битумни   
   мембрани и други покривни изолации
- цвят: сив

арт. N:1102040129

5 49
0.300л

лв./бр.

арт. N:1106040010

7 69
0.750л, ръчна

лв./бр.
арт. N:1106040042

8 29
0.750л, пистолетна

лв./бр.

арт. N:1103070013

3 19
лв./кв.м.

1039
лв.

10см/3м

арт. N:1106050005

1199
лв.

5см/10м

арт. N:1106050003

3519
лв.

20см/10м

арт. N:1106050006

1599
лв.

7.5см/10м

арт. N:1106050004

ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
- компонентна, разширяваща се, за фиксиране, изолиране,   
   запълване на кухини и др.,  устойчива на стареене

ПОДПОКРИВНО ФОЛИО
FOL-S
- за пароизолация на покривни конструкции 
- ширина: 1.50м    
- дължина: 50м    
- ролка: 75кв.м.    
- 145г/кв.м

арт. N:0806030062

2990
лв./бр.

ЧУК ТИП КОЗИ КРАК

- 570г
- инструм.стомана
- антивибрационен

ИМПРЕГНАНТ ЗА ДЪРВО 
BOCHEMIT OPTI F   

- концентрат    
- дълготрайна защита от дърворазрушаващи   
   насекоми и дървесни гъби, плесени  
- разход 5кв.м/кг    
- опаковка 1кг, 5кг    
- цвят: безцветен и кафяв

5кг, кафяв

арт. N:0205020082

12900
лв.

5кг, безцветен

арт. N:0205020073

119 00
лв.



Ceresit 
Пяната с най-добри 
показатели - 4 х 
по-плътна структура*

Ceresit CS 25 
3 х защита - 
дълготраен цвят,  
устойчив на 
плесен и вода

Ceresit FT 101 
Уплътнява, лепи 
и запълва - за 
почти всички 
материали**

www.ceresit.bg

Всички уплътнители
и монтажни пени

Ceresit -15%

Качество за професионалисти* сред продукти от марка Ceresit
**не се препоръчва за PE, PP, PTFE и естествен камък (вкл. мрамор)

ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВЪЧНА
СМЕС ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
WEBERGUARD EPS-G FIBERFLEX
- смес за лепене и шпакловане нa
   топлоизолационни плочи от EPS, XPS и   
   минерална вата
- цвят: бял
- разход: за лепене-5кг/кв.м.
                   за шпакловане-3кг/кв.м.
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арт. N:1101010016

15 99
25 кг

лв./бр.

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ
СМ-16 FLEX
- за полагане на керамични   
   плочки, естествен камък,
   гранитогрес върху 
   деформируеми основи
- подходящо за полагане върху    
   подово отопление, балкони,
   хидроизолирани повърхности
- интериорна и екстериорна
   употреба
- разход: 1,4 -3,1кг/кв.м.
- клас С2ТЕ

арт. N:1101030004

1049
20 кг

лв./бр.

арт. N:1101020096

12 49
25 кг

лв./бр.

арт. N:0204030203

6290
25 кг

лв./бр.

арт. N:1102060063

2899
5кг

лв./бр.

арт. N:0205010023

12 99
5кг

лв./бр.
арт. N:0205010024

5390
25кг

лв./бр.

арт. N:1101010014

9 49
25 кг

лв./бр.

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ
СМ11 PLUS
- за полагане на фаянс, теракота,   
   гранитогрес, естествен камък
- интериорна и екстериорна употреба
- за стени и подове
- клас С1Т

ГИПСОВА ШПАКЛОВКА
CT126
- за шпакловане, изравняване и изглаждане
   на стени и тавани на закрито
- дебелина на слоя от 2 до 10мм  
- разход: ~ 1,2 кг/кв.м./мм

арт. N:1106050018

31 59
10м

лв./бр.

УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА 
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
- полага се в хидроизолационния слой при оформяне
   на ъгли в мокри помещения, бани, тераси

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СМЕС 
D-PROTECT
- за интериор и екстериор
- за хидроизолиране на бани, кухни, балкони
- за хоризонтални и вертикални повърхности
- разход: 1.25кг/кв.м. при слой 0.5мм

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

ФАСАГЕН  УЛТРА

- екстериорна боя за възстановяване, 
  защита и декорация на фасади
- покривност: 12-14 кв.м./л
- цвят: бял

1559
лв.

2,5л

арт. N:0204010053

2399
лв.

4л

арт. N:0204010058

4799
лв.

8,5л

арт. N:0204010059

7990
лв.

15л

арт. N:0204010060

6 89
лв.

1л

арт. N:0204010057

DoubleDry
TECHNOLOGY

СИЛИКОНОВА 
МАЗИЛКА СТ74
   
- висока издръжливост със самопочистващ ефект
- BioProtect формула - защита срещу мухъл и плесени
- гъвкавост и устойчивост на механични повреди
- дълготрайност на цвета и паропропускливост
- драскана структура 1.5мм

*безплатното тониране е 
  в 180 цвята група А

*продажба само на ролка
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АКРИЛНА ИНТЕРИОРНА 
БОЯ*  
- 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 *доставка до 3 дни за Айтос и Приморско

1899
лв.

0,9л

арт. N:0203030176

51 99
лв.

2,7л

арт. N:0203030177

12590
лв.

9л

арт. N:0203030178

безплатно 
тониране

ИНТЕРИОРНА БОЯ 
CAPAMAXX   

- 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

ДОКАЗАНО 
НЕМСКО КАЧЕСТВО!

цени от

арт.N:0203030031-037

13 99
лв./бр.

арт. N:0205020133

8 59
лв./бр.

0,750 л

арт. N:0205020134

2599
лв./бр.

2,5 л

ЛАК ЗА КАМЪК
- покривност: ~ 10кв.м./л
- пълно изсъхване до 2 ч.
- не пожълтява

ЛАК ЗА ДЪРВО 
- водоразредим
- високоустойчив на    
   атмосферни влияния
- подходяща t°С 
   за нанасяне: 15-25°С
- покривност: 8-12 кв.м./л.

14 99
лв./бр.

0.9л

арт. N:0202040001-007

ЯХТЕН ЛАК
- за мебели и други дървени
   повърхности изложени на 
   атмосферни влияния 
- висок гланц, 
   устойчивост на влага
- покривност: 100-120мл/кв.м.
- цвят: безцветен

5 59
лв./бр.

0.650л

арт. N:0202020014

11 59
лв./бр.

0.650л

8 цвята 8 цвята

КОПРИНЕН
ЛАК ЗА ДЪРВО
- водоразредим
- защита от влага, UV и 
   атмосферно въздействие
- устойчив на замърсяване 
   и надраскване
- добра разливност при полагане
- восъчно усещане при докосване
- покривност: 10-12 кв.м./л

ЕМАЙЛЛАК
СУПЕР ГЛАНЦ
- водоразредим за     
   защита на метални   
   и дървени елементи
- за интериор и 
   екстериор
- покривност: 
   9 кв.м./л за слой

арт. N:0201010552-559

5 59
лв.

0,650 л

ИНТЕРИОРНА БОЯ
- водоразредима боя за стени 
   и тавани на закрито
- покривност: 5кв.м./кг

арт. N:0203020059-074

8 39
5 кг

лв./бр.
17 цвята

ЛАТЕКС DEKORATOR
СУПЕР БЯЛ
- интериорна боя с висока  
   покривност и отлична  
   белота
- възможност за 
   компютърно тониране 
- покривност: 10-11кв.м/л 
   за слой

11 99
лв.

2л

арт. N:0203030165

5890
лв.

15л

арт. N:0203030164

в България

произведено

5 99
лв./бр.

650 мл

12 цвята

ЛАЗУРЕН ЛАК 
ЗА ДЪРВО 

- за интериор и екстериор
- покривност: 8-10 кв.м/л    
   за слой

арт. N:0202010171-182

С У П Е Р  Ц Е Н А
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МЕТАЛЕН КОРНИЗ
- цвят: черно злато
- размери: 1.50, 2, 2.50, 3м

НАКРАЙНИК 
- цвят: черно злато
- вид: кафез, листо, топка

ТРЕГЕР
- цвят: черно злато
- вид: двоен, единичен

ФОТОТАПЕТИ

- 3D ефект и матово   
   покритие
- тапетна хартия с 
   плътност 115 г/кв.м.
- размер: 368/254см
- състои се от 4 ролки с 
   размер 92/254см

15 %
ФОТОТАПЕТИ

СЕЙФ
- електронен
- програмируема ключалка
- външни размери:
   170/230/170мм

арт. N:0301070040

4299
лв./бр.

ВРАТА
ХАРМОНИКА
SO.L.A.T
  
- с магнит
- произход: Италия
- водеща горна релса
- размери: 215/84/1см
- възможност за поставяне 
   на допълнителни панели
- цвят: бял и махагон

ШКАФ
- пластмасов
- с две врати
- размер: 68/37/84см

ШКАФ
- пластмасов
- висок с две врати
- размер: 68/37/163см

СТЕЛАЖ
 
- сглобяем, метален 
- размер: 180/90/40см
- товароносимост:
   175кг на рафт
- безвинтов монтаж
- 5 рафта MDF

арт. N:0302120034

3490
лв./бр.

арт. N:0302120025

6490
лв./бр.

арт. N:0301040009-10

7900
лв./бр.

декор: бял мат без фуга
- покривност лист 0,50кв.м./бр.
- размери: 25/200/0,8 см

декор: 3D сив ефект
- покривност лист: 0,68 кв.м/бр.
- размери: 25/270/0,8 см

PVC ЛАМПЕРИЯ 
- монтаж, без мокри процеси,    
   лесна поддръжка

арт. N:1006020012

4 49
лв./бр.

арт. N:1006020013

8 49
лв./бр.

- декор:  Ареносо - бежова мазилка
- покривност лист 0,66кв.м./бр.
- размер: 25/265/8мм

- декор : Арт вестник
- покривност лист 0,66кв.м./бр.
- размер: 25/265/8мм

арт. N:1006020180

7 99
лв./бр.

арт. N:1006020181

7 99
лв./бр.

PVC ЛАМПЕРИЯ

арт. N:0302120026

10990
лв./бр.

цени от: 12 99
лв. цени от: 5 99

лв.цени от: 5 99
лв.

С У П Е Р  Ц Е Н А

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ДЕКОРИ

КОРНИЗ ЗА ПЕРДЕ
- ∅ 16 мм
- цвят: стомана 6 99

лв.

1.6м

арт. N:0303010079

2 99
лв.

накрайник топка

арт. N:0303010085

5 69
лв.

трегер единичен

арт. N:0303010082

6 49
лв.

трегер двоен

арт. N:0303010083

4 19
лв.

халки и клипси

арт. N:0303010089

8 59
лв.

2м

арт. N:0303010080
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мм12

клас: 33/АС5 V4 

арт. N:1005010259

25 99
лв./кв.м.

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ЗАПАДЕН ДИВ ДЪБ
- за натоварени жилищни помещения и  
   интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/12мм
- опаковка: 1.48 кв.м. /пакет

 ПО ПОРЪЧКА

мм10

клас: 33/АС5 V4 

арт. N:1005010208

23 99
лв./кв.м.

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ХАРЛЕХ  
 
- за натоварени жилищни помещения и   
   интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/8мм
- опаковка: 2.22 кв.м/пакет

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ СВЕТЛИНА 

- за натоварени жилищни помещения и  
   интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1920/194/9мм
- опаковка: 1.754 кв.м./пакет 

 ПО ПОРЪЧКА

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ДЪБ МЕЙН 

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

8 мм

9 мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
СИВ ДЪБ
- за натоварени жилищни помещения и
   умерено натоварени обществени зони
- размер: 1380/193/8мм
- опаковка: 2.131 кв.м./ пакет

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ХИКОРИ НАТУРАЛ
- за натоварени жилищни помещения и  
   интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/10мм  
- опаковка: 1.73 кв.м./пакет

клас: 33/АС5 V4

арт. N:1005010258

18 69
лв./кв.м. 

клас: 33/АС5 V4

арт. N:1005010247

16 49
лв./кв.м.             

клас: 32/АС4

арт. N:1005010146

12 99
лв./кв.м.

8 мм

клас: 31/АС3 

арт. N:1005010217

9 99
лв./кв.м.7 мм

С У П Е Р  Ц Е Н А

7 мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ  
ДЪБ ГРАНД  
- за натоварени жилищни помещения и 
  слабо натоварени обществени зони.
- размер: 1285/192/7мм 
- опаковка: 2.663 кв.м./пакет

арт. N:1005010270

10 99
лв./кв.м.

клас: 31/АС3 WP 



ФАЯНС
- първо качество
- размер: 30/60см
- цвят: светло сив, сив

ГРАНИТОГРЕС 
- първо качество
- размер: 33,3/33,3см
- цвят: сив, мат

ДЕКОР
- първо качество
- пачуърк, листа
- размер: 30/60см
- цвят: сив 

арт. N:1001010557-558

14 99
лв./кв.м.

арт. N:1001030578

14 99
лв./кв.м.

арт. N:1001040559-558

18 99
лв./кв.м.

8

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: св.бежов, т.бежов
- ефект: имитация травертин арт. N:1001030539-540

14 49
лв./кв.м.

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

арт. N:1001030538
             1001030551

14 49
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС 

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

арт. N:1002030330-331                                              
              1002030343

18 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС 
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15/90см
- цвят: избелено дърво арт. N:1002030583

17 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество 
- произход: Турция
- размер: 15/90см
- цвят: избелено син арт. N:1002030459

17 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1002030490

12 99
лв./кв.м.

ОБЛИЦОВЪЧЕН
КАМЪК
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15/40см
- дебелина: 9мм арт. N: 1002030390

2499
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- цвят: бежов, кафяв

арт. N:1002030440              
               1002030474

15 99
лв./кв.м.

Продажбата на продукти с мерна единица кв.м. в онлайн магазина се осъществява само на пакет.

ОБЛИЦОВЪЧЕН
КАМЪК
- първо качество
- eкстериорен
- размер: 23/46см арт. N:1001030550

21 99
лв./кв.м.



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

арт. N:1001010419, 423                  
               1001030380

15 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33,3/33,3см
- цвят: зелен
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арт. N:1002010344 - 
              1002010346

16 99
лв./кв.м.

арт. N:1001010441

19 99
лв./кв.м.

арт. N:1001040467

2499
лв./кв.м.

арт. N:1002030545

21 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция 
- размер: 45/45см 
- ефект: имитация на речен камък арт. N:1002030493

12 99
лв./кв.м.

арт. N:1001030399

17 99
лв./кв.м.

арт. N:1001020134
1001010326-327

15 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33/33см
- цвят: сив
- ефект: мрамор

ФАЯНС
- първо качество 
- размер: 20/50см
- цвят: бял, св. кафяв

ТЕРАКОТ
- първо качество
- размер: 33,3/33,3см
- цвят: св. кафяв

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 30/60см 
- цвят: бежов мат

ФАЯНС 

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

ФАЯНС 

- първо качество
- размер: 25/50см
- ефект: мрамор

ДЕКОР
- първо качество
- размер: 25/50см
- ефект: мозайка

ВНОС ИСПАНИЯ арт. N:1001030238-239

14 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33/33см
- цвят: бежов, сив
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ШКАФ С 
МИВКА И 
ОГЛЕДАЛО

- огледало: 
40/50см
- шкаф: 
46/36.5/85см

арт. N:0101010560

10400
лв./к-кт

арт. N:0101030173

79 99
лв.

ШКАФ С 
МИВКА 
PVC
- панти със 
   "soft close"
   механизъм
- размер: 61/47/50см
- конзолен

ОГЛЕДАЛО
ЗА БАНЯ

- с LED осветление
- размери: 50/70см 

арт. N:0101010613

194 00
лв./бр.

арт. N:0103010331

87 00
лв./бр.

арт. N:0102030187

16400
лв./бр.

ДУШ СИСТЕМА
- с регулируема височина
- месингов смесител с чучур
- ABS пита 20/20см
- ABS подвижен душ с 1 функция

арт. N:0101010648

19900
лв./бр.

арт. N:0101010647

13400
лв./бр.

ОГЛЕДАЛЕН 
PVC ШКАФ
- водо и влагоустойчив
- панти със soft close механизъм
- LED осветление
- размер: 60/13/55см

PVC ШКАФ
- водо и влагоустойчив
- панти със soft close механизъм
- нивелиращи се крачета
- бял порцеланов умивалник
- НЕ асемблиран
- размер: 60/46/85см

арт. N:0101010649

16400
лв./бр.

PVC ШКАФ
- водо и влагоустойчив
- панти със „soft close“механизъм
- нивелиращи се крачета
- бял порцеланов умивалник
- НЕ асемблиран
- размер: 42/42/85см

ПОРЦЕЛАНОВ
УМИВАЛНИК
- с полуконзола
- за стенен монтаж
- размер: 48/42,5/33,5см

МИВКА
- размер: 45.3/32.6/17см
- централен отвор 
   за смесител ∅35мм
- преливник

арт. N:0103010326

24 49
лв.

арт. N:0103030182

124 99
лв./бр.

ПОРЦЕЛАНОВ
WC КОМПЛЕКТ
- задно оттичане
- PP седалка със „soft close“ 
   механизъм
- размер: 61/37,5/78,5см
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арт. N:0104020033

45900
лв./бр.

КОМПЛЕКТ 
СТРУКТУРА ЗА 
ВГРАЖДАНЕ
SOLIDO 4IN1  
 
- пневматичен двоен хром бутон
   Arena Cosmopolitan
- планки за монтаж на стена
- конзолна тоалетна чиния
   Bau Ceramica с Rimless технология 
- тоалетна седалка 
   със забавено падане

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

арт. N:0103030117

6999
лв./бр.

15 %
ПАРАВАН ЗА БАНЯ
- подвижен
- профил хром
- прозрачно стъкло с дебелина 6мм 
- размер: 70/200 см

арт. N:0105030316

119 00
лв./бр.

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

- цвят: бял

арт. N:0103030041

99 99
лв./бр.

арт. N:0104010012                  
              0104010029

26 99
лв.

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

*за монтаж "моноблок"   
  скрепителният елемент 
  се предлага отделно

арт. N:0106030302

19 99
лв.

КОШ С ЧЕТКА
- цвят: беж
- обем на коша: 3 л

НА ВСИЧКИ МОДЕЛИ И 
ЦВЕТОВЕ НА ДЕКОРАТИВНИ 
ПРАГОВЕ ЗА ДУШКАБИНИ И 
ПРЕГРАДИ
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2
години

гаранция
СТОЯЩ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛ
С ТВЪРД ЧУЧУР И 
ДИСПЛЕЙ
CASCADA

- модел: DO-8-3С
- номинална мощност: 3000W
- мигновенно загряване
- мин. водно налягане: 0,03Mpa 
- водоустойчив: IPX4 арт. N:0702010036

39 99
лв./бр.

18 %
АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ 

С МАРКА AWD

арт. N:0102010424

85 99
лв.

арт. N:0102010422

8499
лв.

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35мм СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35мм

арт. N:0102020205

49 99
лв.

- за кухня, стенен

арт. N:0102010601

42 99
лв.

арт. N:0102030135

74 00
лв.

- за умивалник, стоящ - за умивалник, стоящ

арт. N:0102010600

54 99
лв.

- за вана/душ - за вана/душ

арт. N:0102030194

6900
лв./бр.

ДУШ СИСТЕМА 
  
- материал: месинг
- със защита от  
   натрупване на  
   варовик
- сапунерка и адаптер

С У П Е Р  Ц Е Н А

арт. N:0106011247

25 99
лв.

АКСЕСОАРИ
ЗА БАНЯ
- 6 части
- стъкло/хром

МЕСИНГОВИ СМЕСИТЕЛИ
- с керамичен затварящ 
   механизъм 40мм арт. N:0102010658

72 90
лв.

- за вана/душ, стенен

арт.N: 0102010659

49 99
лв.

- за умивалник, стоящ

ДУШ КОМПЛЕКТ 
VITALIO START 

- ръчен душ: 2 функции
- шлаух: 1.75см
- тръбно окачване: 60см
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в България

произведено

арт. N:0702030127-128

23300
лв./бр.

5
години

гаранция

БОЙЛЕР BILIGHT
- модел: GCH/ GCHL 80 44 30 В12 TSR
- хоризонтален
- обем: 80 литра 
- мощност: 3kW
- енергиен клас С
- нагревател: меден
- годишна консумация на 
   ел.енергия 1422 kWh

арт. N:0702030342

18300
лв.

арт. N:0702030343

19700
лв.

арт. N:0702030228

27500
лв.

БОЙЛЕР
SIMPATECO
SLIM
- вертикален
- гаранция 3г
- енергиен клас С
- нагревател: меден

- модел: CTV 50 38 20 B11 TSR
- обем: 50 литра
- мощност: 2kW
- год. консумация на 
   ел.енергия 1402 kWh

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

БОЙЛЕР MODECO
- модел: GCV 80 47 24D C21 TS2R
- вертикален
- мощност: 2,4kW
- керамичен нагревател
- обем: 80 литра   
- енергиен клас B   
- годишна консумация 
   на ел.енергия 1315 kWh

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

арт. N:0905050009

6 99
лв.

1,5м 

арт. N:0905050010

8 59
лв.

1,5м с ключ 

арт. N:0905050011

1099
лв.

3 м с ключ
ниско ниво на шум

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
UC-10 STANDARD
- произход: Испания
- размер: ∅100
- дебит: 110куб.м./час

арт. N:0905030100

2999
лв./бр.

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

LED OСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 
ATICO LED**
- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- мощност: 18W, 36W, 45W
- степен на защита: IP 65

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

LED ПЛАФОН

- ∅245
- мощност: 18W
- със сензор арт. N:0901030924

19 99
лв./бр.

арт. N:0901060085

12 99
лв./бр.

18W 600mm 1650lm

арт. N:0901060086

2499
лв./бр.

36W 1200mm 3350lm

арт. N:0901060087

27 99
лв./бр.

 45W 1500mm 4200lm

арт. N:0906040086-089

2 19
лв./бр.

С У П Е Р  Ц Е Н А

7
години

гаранция

3
години

гаранция

арт. N:0904010976

2 99
лв.

ключ единичен

арт. N:0904010978

3 69
лв.

ключ двоен

арт. N:0904010985

3 49
лв.

контакт единичен

арт. N:0904010980

3 89
лв.

ключ девиаторен

арт. N:0904010987

429
лв.

контакт двоен

КЛЮЧОВЕ И 
КОНТАКТИ 
СЕРИЯ ROLINA

VIKO BY
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арт. N:0901020384-385

29 90
лв./бр.

арт. N:0901030929

15800
лв./бр.

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ*
- цвят: златна патина  
- мощност: 60W E27  
- степен на защита: IP 44  
- цветно стъкло
- нагоре, надолу, висящ

ПО ПОРЪЧКА СТОЯЩ

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ
JARDIN*
- цвят: кафе
- мощност: 60W E27
- степен на влагозащита: IP 44

арт. N:0902010259

27 99
лв.

нагоре

арт. N:0902010258

27 99
лв.

надолу

арт. N:0902010206 - 208

31 89
лв.

арт. N:0902010260

27 99
лв.

висящ

арт. N:0902030044

5 99
лв./бр.

10W

арт. N:0902030048

1589
лв./бр.

30W

арт. N:0902030046

9 99
лв./бр.

20W

арт. N:0902030123

3599
лв./бр.

100W

арт. N:0902010261

4299
лв.

стоящ h100см

арт. N:0902010209

31 89
лв.

стоящ h43см

арт. N:0902010210

4899
лв.

стоящ h98см

арт. N:0902010211

16400
лв.

стоящ h200см

арт. N:0901030830 - 833

1599
лв.

арт. N:0902010217, 218

1599
лв.

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

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

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

ГРАДИНСКИ 
ФЕНЕРИ ЖЪЛЪД*  
 

- мощност: 40W E27  
- степен на защита: IP 44  
- цвят: състарено злато, мат черно

ПЕНДЕЛ* 
EL BULGARIA
 
- мощност: 40W Е27
- размер: ∅ 350 мм
- цвят: черен, бял

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

LED OСВЕТИТЕЛНO 
ТЯЛО CELINE LED**
 
- мощност: 100W
- живот: 35 000 часа
- размер: ∅ 680 мм
- с променяща се цв. температура:
   3000К-4000К-6500К

С ДИСТАНЦИОННО 
УПРАВЛЕНИЕ

И
 ЕФЕКТ ЗВЕЗДНО НЕБЕ

МЕТАЛНИ ПЕНДЕЛИ 
С ТЕКСТИЛНИ КАБЕЛИ RETRO*

- мощност: 1х60W E27
- черен гладък кабел/усукан кабел
- цвят: антично злато, антик, графит

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ FLICK LED 
- живот: 25000 часа
- мощност: 5W E27
- топло бяла светлина: 2200К
- цвят: кехлибар

АПЛИК 
ДЪГА*
 
- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60 W E 27

С У П Е Р  Ц Е Н А

LED
ПРОЖЕКТОРИ**
- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- вграден светодиоден източник 
- цвят: бял

ПЛАФОН 
ДЪГА*
 
- диаметър: ∅ 300
- мощност: 60 W E 27

цени от

арт. N:0906040341-343

9 99
лв./бр.

цени от

арт. N:0901020406-409
               0901020414

1249
лв./бр.

арт. N:0901030444

6 79
лв./бр.

арт. N:0901030446

9 59
лв./бр.
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СТОЛ
- материал: пластмаса
- цвят: бял, зелен

МАСА MEDIO
- материал: пластмаса
- ∅50 
- цвят: бял

арт. N:0501010168

15 99
лв./бр.

МАСА
  
- материал: пластмаса
- диаметър: ∅ 60см
- цвят: бял

арт. N:0501010170

2699
лв./бр.

МАСА ISOLA

- материал: пластмаса
- размер: 70/70/72см 
- цвят: бял

арт. N:0501010068

31 99
лв./бр.

арт. N:0501010241

54 90
лв./бр.

арт. N: 0501010242

117 00
лв./бр.

арт. N:0501020061

18700
лв./бр.

арт. N:0501020041

197 00
лв./бр.

арт. N:0501020059

137 00
лв./бр.

ГРАДИНСКИ
КОМПЛЕКТ 
3 ЧАСТИ
 

- материал: ковано желязо
- устойчив на атмосферни влияния
- размер маса: 60/72см
- размер стол: 37/47/91см

ГРАДИНСКИ КОМПЛЕКТ
- 3 части
- изкуствен ратан
- с възглавници
- размер на столовете: 64/60/73см
- размер на масата: ∅61см/58см
- цвят: тъмнокафяв

ГРАДИНСКИ КОМПЛЕКТ
- 3 части
- дърво меранти
- цвят: кафяв

ГРАДИНСКИ СТОЛ
- метална конструкция
- изкуствен ратан
- цвят: черен
- с възглавница 55/61/89см 
- устойчив на атмосферни
   влияния и UV лъчи

С У П Е Р  Ц Е Н А

арт. N:0501010056-057

7 99
лв./бр.

ГРАДИНСКА
МАСА
- метална конструкция
- изкуствен ратан
- закалено стъкло
- цвят: черен
- размери: 90/90/72см
- устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи
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БАСЕЙН INTEX 
 
- размер: 86/25см
- за деца до 3 години

ВЪЗГЛАВНИЦА 
ЗА КЪМПИНГ 
INTEX

В НЕСЕБЪР, ПРИМОРСКО И АЙТОС

ПЛАЖЕН ДЮШЕК 
С ЧАШКИ

- размер: 188/71см
- различни цветове арт. N:0505040002

13 99
лв./бр.

арт. N:0501030026

51 99
лв./бр.

ШЕЗЛОНГ
- с подлакътник
- цвят: бял

арт. N:0501040141

127 00
лв./бр.

арт. N:0501040090

10500
лв./бр.

ГРАДИНСКА ПЕЙКА 
С ОРНАМЕНТИ
- стоманена рамка
- чугунена облегалка
- за до трима души
- устойчива на 
   атмосферни влияния
- размери: 127/60/85см
- цвят: черен

20 %
ГРАДИНСКИ ТЕКСТИЛ 

HYDRANGEA

арт. N:0505040005

2 39
лв./бр.

арт. N:0505040091

7 99
лв./бр.

арт. N:0505010004

99 00
лв./бр.

ПОХОДНО
ЛЕГЛО
 
- размер: 30/80/90см
- с ламели

ГРАДИНСКА ЛЮЛКА
 
- размер: 170/110/153см
- цвят: зелен



Подходящ за
автоматично управление

CE сертифициран 
продукт галванизиран 

продукт
прахово 

покритие

RAL 9005
включени панти 

ЕКСКЛУЗИВЕН ВНОС

ОГРАДНА ВРАТА
ЛЯВА/ДЯСНА
- ширина 0.9 м, височина 1.3-1.5 м
- цвят: черeн

ОГРАДНО ПАНО 
- ширина 2м, височина 1.0-1.2м
- цвят: черeн

арт. N:1104010173

7900
лв./бр.
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СТОЙКА 
ЗА ЧАДЪР 

- цвят:черен
- метал  
- 12кг

ГРАДИНСКИ 
ЧАДЪР 
БЕЗ СТОЙКА
- цвят: бял, бежов
- размер: 2,7м

арт. N:0505010046

97 00
лв./бр.

ГРАДИНСКА ШАТРА
- размери: 3/4м
- височина: 2.6м
- материал конструкция: метал
- покривало: полиестер 160г/кв.м.
- цвят: беж арт. N: 0505010042

26700
лв./бр.

арт. N:1104010170-171

135 00
лв./бр.

арт. N:1104010172

38500
лв./бр.

ГРАДИНСКА ШАТРА
- лесен монтаж и демонтаж
- материал: полиестер
- размери: 3/3м
- цвят: тъмно синя

ХЛАДИЛНА 
ЧАНТА 

- обем: 18л

арт. N:0505060073

15 99
лв./бр.

арт. N:0501040082-083

67 90
лв./бр.

арт. N:0501040046

33 99
лв./бр.

ПРИБОРИ ЗА БАРБЕКЮ
- щипка, вилица, решетъчна шпатула
- материал: стомана, стоманени дръжки
- куфар за съхранение

арт. N:0505030078

25 49
лв./к-кт

арт. N:0505060070

57 90
лв./бр.

ХЛАДИЛНА 
ЧАНТА 

- обем: 24л 
- електрическа 12V

ОГРАДНИ ВРАТИ И ПАНА VIENNA

ДВУКРИЛА
ОГРАДНА ВРАТА
- ширина 3.5м, височина 1.3-1.5м
- цвят: черeн

5
години

гаранция

ГОТОВИ ЗА МОНТИРАНЕ!
Изработени от стоманени лазерно рязани профили защитени от корозия чрез горещо 
поцинковане, което предпазва продукта в продължение на много години. 
Пантите са монтирани на вратите и са включени в цената.
Двукрилата гаражна врата може да бъде автоматизирана, 
аксесоарите се предлагат отделно.



арт. N:0804020087

20900
лв./бр.

ТРИМЕР
МОТОРЕН 
SMART BC43 
- мощност: 1200W(1.61 к.с.)
- обем двигател: 42.7куб./см
- раб. ширина корда: 42см
- раб. ширина нож: 25.5см

арт. N:0804020120

109 00
лв./бр.

ТРИМЕР 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ART 24
- мощност: 400W
- ширина на косене: 24см
- регулиране на рамото: 
   80-115см
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15 %
ПЕ ЧАСТИ ELYSEE 

И ПЕ ТРЪБИ

арт. N:0503020120

7 79
лв.

арт. N:0503030131

2 99
лв.

арт. N:0503030135

6 99
лв.

арт. N:0503030137

2 19
лв.

УНИВЕРСАЛЕН
ВОДЕН
ПИСТОЛЕТ 
- 8 вида струи

БЪРЗА 
ВРЪЗКА
ЗА МАРКУЧ 
- 1/2"

БЪРЗИ
ВРЪЗКИ
+СТРУЙНИК 
- комплект 1/2"(13мм)

СЪЕДИНИТЕЛ
ЗА МАРКУЧ 

- 1/2"(13мм) 

МОТОРЕН ТРИОН 

- мощност: 2200W (2.95 к.с.)
- двигател: 2-тактов, въздушно охлаждане 54,6 куб.см
- дължина на работната шина / верига: 16''/400мм арт. N:0804030054

99 99
лв./бр.

НОЖИЦА 
ЗА ХРАСТИ 
CLASSIC 540
- вълнообразни остриета 23 см 
- незалепващо покритие

арт. N:0504020014

34 99
лв./бр.

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

арт. N:0503020090

42 90
лв./бр.

СИСТЕМА ЗА 
МЪГЛУВАНЕ
- комплект 7,5м
- 5 месингови дюзи

арт. N:0503010131

16 99
лв./бр.

арт. N:0503010132

26 99
лв./бр.

- комплект 15м
- 8 месингови дюзи

1/2“(13мм)- 20м., 
30 bar, жълт, 
трислоен (5/66)

1/2“(13мм)- 50м., 
30 bar, жълт, 
трислоен (2/36)

ГРАДИНСКИ
МАРКУЧ

арт. N:0503010119

27 99
лв./бр.

20м

арт. N:0503010120

59 90
лв./бр.

50м



БЕНЗИНОВА 
КОСА С НОЖ И 

КОРДА СГЪВАЕМА

• Мощност:  
1500 W 

• Обем на 
двигателя: 

42.7 куб/cm
• Диаметър 
на косене:       

440 mm

Арт. No. 0804020156

RDP-GBC22

149.149.0000
лв.лв.

RD-LM35

КОСАЧКА
Арт. No. 0804020151

94.94.9999
лв.лв.

• Мощност: 1300 W 
• Ширина на косене: 320mm
• Обем на коша: 30L 
• Площ на косене: 400 m2

• Мощност: 350 W 
• Ширина на косене: 250mm 
• Дължина на удължението: 110mm
• Диаметър на кордата: 1.2mm

RD-GT11Q

КОСАЧКА-
ТРИМЕР

Арт. No. 0804020067

34.34.9999
лв.лв.

• Мощност: 850 W  
• Външен диаметър на диска:  
  Ø125 mm
• Блокировка на вала
• Плавен старт

ЪГЛОШЛАЙФ RDI-AG56
Арт. No. 0801010142

• Мощност:  400 W
• Регул. обороти: 
  0-750 min-1
• Самозат. патронник:      
  Ø0.8-10 mm
• Реверс

RD-CDD04

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ВИНТОВЕРТ

Арт. No. 0802010149

39.39.9999
лв.лв.

• Мощност: 1400 W
• Регул. обороти: 200-700 min-1
• Капацитет: 40 L
• Диаметър: 120 mm

МИКСЕР
Арт. No. 0803030042

• Мощност:      
  800 W
• Регул.  
  обороти: 
  0-1000 min-1

• Патронник 
  SDSplus
• Сила на 
  удара: 2.2J

RD-HD40

ПЕРФОРАТОР
Арт. No. 0802030002

89.89.9999
лв.лв.

RD-HM08

119.119.9999
лв.лв.

69.69.0000
лв.лв.
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АКУМУЛАТОРЕН 
ВИНТОВЕРТ С 2 БАТЕРИИ
- батерии: 12V / Li-Ion / 1.3 Ah
- напрежение: 12V
- сила на затягане: 28Nm  
- куфар за съхранение с аксесоари

КУФАР ЗА
ИНСТРУМЕНТИ 19"

21 99
лв./бр.

ЗАЩИТЕН
РАБОТЕН
ПОЛУГАЩЕРИЗОН
- права кройка
- състав: 35% памук и 65% полиестер
- плътност: 195 г/кв.м.
- пет джоба
- регулируеми презрамки
- размери от 46 до 60

ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ДОМА 

- комплект 8 части

арт. N:0806150244

14 99
лв./бр.

арт. N:0802010118

74 90
лв./бр.

арт. N:0805040061

11 99
лв./бр.

ЗАЩИТНИ 
РАБОТНИ ОБУВКИ 

- естествена кожа
- размер: 40 - 46
- S3 /водоустойчиви/
- с метално бомбе и пластина

арт. N:0808020226-232 

2999
лв./бр.
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арт. N:0801040080

65 90
лв./бр.

арт. N:0802050085

99 99
лв./бр.

УДАРНА БОРМАШИНА
GSB 550 PROFESSIONAL

- мощност: 550W
- oбороти на празен ход: 0–2.800 об./мин
- патронник: 1.5-13мм
- конструкция със сачмени лагери

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЪГЛОШЛАЙФ
GWS 9-125 S PROFESSIONAL
- мощност: 900W
- диаметър на диска: 125 мм
- регулиране на оборотите: 2800-11000 об./мин-1

арт. N:0801010128

15900
лв./бр.

ПЕРФОРАТОР SDS PLUS 
GBH240 PROFESSIONAL
- мощност: 790W
- сила на удара: 2.7 J 
- режими на работа: 3 
- куфар

арт. N:0802030062

27900
лв./бр.

ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФ
DAOS480
- мощност: 480 W   
- регулиране на обороти: 
  4000-12000 об/мин.
- ∅  на плота: 125 мм

арт. N:0802030066

16490
лв./бр.

ПЕРФОРАТОР
SDS PLUS 
ЗАХВАТ
- мощност: 1500W
- сила на удара: 6.0 J 
- режими на работа: 3

ЕЛЕКТРОЖЕН 
ИНВЕРТОР 
COMPACT ARC 160 
WELDSTAR
- заваръчен ток: 20-160 A 
- ∅ на електрода 2-3.25 мм

ШЛЕМ ЗА 
ЗАВАРЯВАНЕ
ФОТОСОЛАРЕН
 
- време за реакция: 1/10000cek
- регулиране на 
   чувствителността

арт. N:0805010134

175 00
лв./бр.

арт. N:0806100501

18900
лв./бр.

ГЕДОРЕ
- 1/2'' и 1/4'' 4 - 32 мм 
- 108 части

арт. N:0808010131

45 90
лв./бр.

Н О В О

арт. N:0804050065

155 00
лв./бр.

ВОДОСТРУЙКА 
K 2 UNIVERSAL EDITION CAR

- макс. налягане:110 бара
- макс. дебит: 360 л/час
- дюза за пяна
- права четка 
- авто шампоан: 0.5 л.

арт. N: 0802050073

69 90
лв./бр.

УДАРНА 
БОРМАШИНА
DAID750
- мощност: 710W
- безключов патронник
- реверс



I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА 21

ЮТИЯ
- модел: R 331
- мощност: 2200W
- плоча с керамично покритие 
- система Anti-Calk  
- самопочистваща система 
- антикапкова система

арт. N:0705100128

22 99
лв./бр.

Н О В О

ЕЛЕКТРИЧЕСКА
СКАРА СКИТИЯ
- мощност: 3200W
- две автономни секции
- 15 реотана с металокерамично покритие
- бързо и лесно почистване без надиране
- размери: (В/Ш/Д) 13/64/34см 

арт. N:0705020173

85 90
лв./бр.

КАФЕ-
МАШИНА
ЕСПРЕСО
- модел: EC 153 В
- мощност: 1100W
- налягане: 15bar
- система за авт.     
   изключване

арт. N:0705070001

17900
лв./бр.

арт. N:0705020168

16 99
лв./бр.

ТОСТЕР ЗА 
ДВЕ ФИЛИИ
FORETI
- модел: ТА 700
- мощност: 700W
- функция: Cancel
- 7 степени
- цвят: бял

арт. N:0705080228

65 90
лв./бр.

ПРАХО-
СМУКАЧКА
- модел: R 1180
- мощност: 700W
- постоянна торбичка
- дължина на кабела: 5 м
- клас: АА 

арт. N:0705130038

39 99
лв./бр.

арт. N:0705130043

21 99
лв./бр.

ВЕНТИЛАТОР 
НА СТОЙКА
- модел: FSF-1645
- мощност: 45W
- диаметър: 40см

арт. N:0705130045

43 99
лв./бр.

ВЕНТИЛАТОР
НА СТОЙКА

- модел: SP 1760 M18
- 3 в 1 - настолен, 
   за стена и на стойка
- мощност: 70W
- степени: 3
- метални перки
- диаметър: 46см

арт. N:0705140110

19 99
лв./бр.

НАСТОЛЕН 
ВЕНТИЛАТОР
 
- модел: SP-1760 DC9
- мощност: 19W
- диаметър: 23см

арт. N:0705130035

8 99
лв./бр.

НАСТОЛЕН 
ВЕНТИЛАТОР
- модел: SP-1760-USB6
- с USB кабел SAPIR
- мощност: 2.5W
- диаметър: 15см

арт. N:0705010029

85 90
лв./бр.

МУЛТИКУКЪР
- модел: ZP-1985-C5
- мощност: 700W
- вместимост: 5л
- 18 програми
- функция за 
   поддържане на 
   топлината
- таймер 

ВЕНТИЛАТОР 
НА СТОЙКА 
BRAVISSIMO

- модел: MGSF1614
- мощност: 41W
- диаметър: 40см
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предложенията от страницата може да закупите в магазините ни в Равда, Айтос и Приморско

СПАЛЕН КОМПЛЕКТ 3 ЧАСТИ
- ранфорс Щампа Ariya син 
- чаршаф 160/240см, плик 160/220см, калъфка 50/70см

СПАЛЕН КОМПЛЕКТ 4 ЧАСТИ
- pанфорс Щампа Amazon
- чаршаф 220/240см, плик 200/220см, 
   2бр. калъфки 50/70см

арт. N:0604070393

1299
лв.

160/120см

арт. N:0604070468       
               0604070473

1699
лв.

150/240см

арт. N:0604070394

1599
лв.

200/220см

1559
лв.

чаршаф: 
220/240см

2699
лв.

плик: 
200/220см

7 59
лв.

калъфки: 
50/70см 2бр.

арт. N:0604070476   
               0604070479

2499
лв.

220/240см

ДВУЛИЦЕВО
ШАЛТЕ*

 
- материал: полиестер

*различни десени

*разнообразие от десени

ЗАВИВКА
- размер: 150/210 см
- пълнеж: силиконови влакна 
   150 г/кв.м.

арт. N:0604070521

12 99
лв./бр.

арт. N:0604051053

4990
лв./бр.

арт. N:0604050861

35 90
лв./бр.

15 %
НА ПЛЪТНИ И ПРОЗРАЧНИ 

ГОТОВИ ЗАВЕСИ

СПАЛНО БЕЛЬО 
ЕДНОЦВЕТЕН РАНФОРС
- 100% памук ранфорс 
- цвят: екрю, праскова,  
   капучино, зелен, жълт, 
   сив, син, розов, лилав

УШИВАНЕ ПО РАЗМЕРИ ОТ КЛИЕНТА

ЛЯТНО ОДЕЯЛО

- материал: 100% памук             

ПОКРИВКА 

- размер: 100/140см
                   140/180см
                   140/220см

16 99
лв./бр.

цени от

ВЪЗГЛАВНИЦА
- размер: 50/70см
- силиконов пълнеж
- тегло: 650г

арт. N:0604030139

499
лв.

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

арт. N:0604020313-328

47 99
лв./бр.

цени от

 ПЛАЖНА КЪРПА
- памук, с ленена текстура
- размер: 100/180см
- цвят: син, оранжев, розов, зелен,
   тюркоаз, сив, лилав, корал

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

арт. N:0604010555

3 69
лв.

50/90см

цени от

арт. N:0604010999-0604011003

10 99
лв./бр.

1059
лв.

чаршаф: 
150/240см

1999
лв.

плик: 
150/210см
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В НЕСЕБЪР, ПРИМОРСКО И АЙТОС 

арт. N:0610040010

15 99
лв./бр.

арт. N:0610040003

31 90
лв./бр.

арт. N:0610050006

4490
лв./бр.

арт. N:0610040009

6900
лв./бр.

15 %
МИВКИ FAT

СЕРВИЗ 
ЗА ХРАНЕНЕ
18 ЧАСТИ
- 6 бр. основни ∅25см
- 6 бр. дълбоки ∅20см
- 6 бр. десертни ∅19см

СУШИЛНИК 
ЗА ЧИНИИ
- 2 нива
- цвят: бял 
- с кошница

ЧАШИ ЗА БИРА
- обем: 385мл
- комплект: 6бр.

арт. N:0606030027

9 99
лв./бр.

арт. N:0603030002-006

2 99
лв./к-ктцени от

ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ
- вилица основна 3бр., лъжица основна 3бр., 
   нож основен 3бр., лъжичка за кафе  6бр., 
   лъжичка за чай  6бр.

МАЛКИ КОРПУСНИ МЕБЕЛИ
СТИЛ И ДОБРА ЦЕНА ЗА ВАШИЯ УЮТ
- цвят: дъб/черно

Н
О

В
О

арт. N:0602060343

78 99
лв./бр.

СТЪКЛЕНИ
ЧАШИ АЛАНИЯ

3 99
лв./к-кт

280мл 6бр.

арт. N:0602010298

3 79
лв./к-кт

190мл 6бр.

арт. N:0602010297

3 99
лв./к-кт

260мл 6бр.

арт. N:0602010299

арт. N:0606020035

19 99
лв./бр.

ДЪСКА ЗА 
ГЛАДЕНЕ
- размер: 30/105см

СТОЙКА ЗА ДРЕХИ 

- двойна
- размер: (в/ш/д) 157/74.5/39см

ПОСТАВКА ЗА 
ОБУВКИ ALEXA
- 4 нива
- размер: (в/ш/д) 83/63/30см

ЕТАЖЕРКА INDY

- 4 рафта
- размер: (в/ш/д) 148/60/33см

ПОСТАВКА ЗА ДРЕХИ 
СЪС ЗАКАЧАЛКА
- размер: (в/ш/д) 167/90/40см

арт. N:0602010029

9 69
лв./к-кт

арт. N:0606030021

9 99
лв./бр.

СУШИЛНИК
ЗА ДРЕХИ
- вертикален, 10м
- размер: 90/60/53см

*Всичко нужно за сглобяването е включено в комплекта



ПРЕДВИД ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА Е ВЪЗМОЖНО НЯКОИ АРТИКУЛИ ДА БЪДАТ 
ИЗЧЕРПАНИ И ДОСТАВКАТА ИМ ДА НЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ В СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА.

е търговска марка на Бошнаков ЕООД

ISO9001

MASTERHAUS Бургас: 
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч; 
нед.: 8.30-19.30 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 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! 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 могат 
да бъдат закупени и 

онлайн на 
www.masterhaus.bg

  Период на промоцията:
01.06 - 30.06.2020

ПРОДУКТОВИ ДЕМОНСТРАЦИИ

15 %
САМО НА 04.06

ЗА ПОЛИЛЕИ И ПЕНДЕЛИ

Над 1000 продукта в обновения 
сектор ОСВЕТЛЕНИЕ на MASTERHAUS Бургас!
*Отстъпката не важи за  артикули на промо и специална цена.
*Посочената отстъпка важи само за магазин МASTERHAUS Бургас. 

24.06 сряда - Айтос - 16-19ч.
25.06 четвъртък - Приморско - 16-19ч.
26.06 петък - Несебър - 16-19ч.  
27.06 събота - Бургас - 10-14ч.

Хидроизолации на сутерени и тераси, 
лепила за плочки, фугиращи смеси.

Нови колекции широкоформатни 
ректифицирани плочки.

&
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