
от 1 до 31 август 2020

www.masterhaus.bgwww.masterhaus.bg ПАЗАРУВАЙTE  ОНЛАЙН  ОТ  УДОБСТВОТО  НА  ДОМА !

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

ЛЯТО  Е - ВРЕМЕ  ЗА 
ПОЧИВКА  И  РЕМОНТ

8 мм

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

клас: 33/АС5
арт. N:1005010193

13 59
лв./кв.м.

16.99 лв.

ИНТЕРИОРНА БОЯ 
SUPREME
- възможност за тониране
- цвят: бял
- отлична покривност и белота
- покривност: 12 кв.м./л за слой
- опаковка: 15л

арт. N:0203010065

47 99
лв./бр.

59.99 лв.

ГРАНИТОГРЕС  

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 50/50см
- цвят: ноче, мапъл, венге
- ефект: антислип, дървесен

арт. N:1002030374-376

13 99
лв./кв.м.

22.99 лв. 75.00 лв.

5990
лв./бр.

арт. N:0102030192

ДУШ
СИСТЕМА
- материал: месинг
- стационарен и 
   подвижен душ
- сапунерка и адаптер
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ТВОЯТ ПРОЕКТ:

Доказано е, че цветовете въздействат 
върху сетивата на човека и затова  
трябва да подберем правилната 
комбинация, която прави детето 
щастливо, спокойно и креативно.

БЯЛО – символ на чистота и невинност. 
Създава простор и лесно се съчетава с 
други нюанси в стаята.

БЕЖОВО И СИВО – натурални тонове, 
които създават приятна атмосфера и 
успокояват съзнанието.

РОЗОВО И ЛИЛАВО – любими цветове на 
повечето момичета. Чудесни нюанси за 
всяка принцеска стая.

СИНЬО  – светлите нюанси на 
синьото успокояват и подпомагат 
концентрацията

ЗЕЛЕНО – зеленото е прекрасен нюанс, 
който е подходящ както за момичета, 
така и за момчета. Цветът балансира 
ума.

ЖЪЛТО – цветът на слънцето. Подпомага 
развитието на креативността.

Първата стъпка от подготовката на 
къта за учене е покупката на бюрото. То 
трябва да е удобно, за да може бъдещият 
ученик за пише и рисува с желание на него. 
За дете в начален етап на образование 
е добре да изберете бюро, което да 
не е много високо. Най-добре е то да 
бъде разположено срещу прозорец. Не 
пропускайте да изберете настолна лампа.

СТЪПКА 1 СТЪПКА 2

Направете детската стая весела 
и приятна за детето. Използвайте 
фототапети. Изберете килим, който 
да подхожда на стените в стаята. Не 
пропускайте да изберете щори в стилни и 
модерни цветове. В магазини Мастерхаус 
ще откриете модели, изработени от 
изящни декоративни тъкани, които се 
поставят без сглобяване. Щорите се 
предлагат в различни модерни цветове. 
Полистиролните профили ще придадат 
на стените завършен вид.

ЗОНА ЗА УЧЕНЕ

ДЕКОРАЦИЯ ЗА ДЕТСКАТА СТАЯИЗБОР НА ЦВЯТ ЗА ДЕТСКАТА СТАЯ

СТЪПКА 3

КОГАТО ДЕТСКАТА СТАЯ НЯМА ДА БЪДЕ САМО МЯСТО ЗА 
ИГРИ, А И МЯСТО ЗА УЧЕНЕ, РОДИТЕЛИТЕ СА ПОСТАВЕНИ 
ПРЕД СЕРИОЗНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ДА СЪЗДАДАТ 
ПРИЯТНА И КРЕАТИВНА АТМОСФЕРА ЗА СВОЕТО ДЕТЕ. 
ВАЖНО Е ДА ПОДРЕДИМ СТАЯТА ПРАВИЛНО, ТАКА ЧЕ 
ДЕТЕТО ДА ИМА И МЯСТО ЗА ИГРА И РЕЛАКС.

клас: 32/АС4 V4 

арт. N:1005010209

15 99
лв./кв.м.

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ПАМПИЛИЯ

- за натоварени жилищни
   помещения и умерено 
   натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/8мм
- опаковка: 2.397 кв.м. /пакет

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

безплатно 
тониране

в 1765 цвята по картел 
Select & Explore

8 мм

14 99
2.5л

арт. N:0203010084

лв./бр.

22 99
4л

арт. N:0203010075

лв./бр. 76 99
15л

арт. N:0203010085

лв./бр.4699
8.5л

арт. N:0203010118

лв./бр.
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УЧЕНИЧЕСКА СТАЯ ПОДГОТВЯМЕ ДЕТСКАТА СТАЯ 
ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

БЮРО
- ъглово
- ПДЧ и метал
- размер: 
   120/73/75см

арт. N:0304040275-284, 0304040307

25 %
ПОЛИСТИРОЛНИ ПРОФИЛИ

FRAGMAT 

4500
лв./бр.

арт. N:1004011112-122

КИЛИМ

- модел: Фика 
- размер: 120/170см
- различни десени

ЩОРИ

> ИЗЯЩНИ ДЕКОРАТИВНИ ТЪКАНИ
> ПОСТАВЯНЕ БЕЗ СГЛОБЯВАНЕ
> СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ
> МОДЕРНИ ЦВЕТОВЕ 

ДЕКОРАТИВEН ПРОФИЛ 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЗАВЪРШЕНОСТ ВЪВ 
ВСЯКО ПОМЕЩЕНИЕ 
В ДОМА ИЛИ ОФИСА 

11 99
лв./бр.

цени от

20 %
ЩОРИ СЕРИЯ DREAM

> РАЗЛИЧНИ РЕЛЕФИ

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ДЕКОРИФОТОТАПЕТИ
- 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

ЕТАЖЕРКА 

- 4 рафта
- ПДЧ и метал
- размер:125/60/28см

арт. N:0610050007

53 90
лв./бр.

64.00 лв.

БЮРО
- с надстройка MAX
- ПДЧ и метал 
- размер: 142/84/46см

57 00
лв./бр.

арт. N:0610050003

69.00 лв.

6900
лв./бр.

арт. N:0610050004

84.00 лв.

арт. N:1006010591-592         
               1006010961-962 
               1006010609-610
               1006010625

БОЯ ЗА ЧЕРНА ДЪСКА  

- водоразредима черна матова боя 
- подходяща за писане с тебешир 
- покривност: 5кв.м./0.500л
- за вътрешна употреба върху 
   повърхности от: дърво, MDF,   
   желязо,боядисани стени

25 99
лв./бр.

0.500л

арт.N:0201020092

30 99
лв./бр.

арт. N:0901040245

LED НАСТОЛНА ЛАМПА
- модел: KASA
- цвят: бял
- гъвкаво рамо   
- мощност: 5.5W 340lm 
- 4000K+RGB+ touch dimmer 

Съдържа светодиоден източник А+, 
който не се подменя

3

4

5
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ЛАТЕКС 
LEVIS MUUR
- кадифено-матово покритие за интериор
- устойчив на миене
- белгийско качество
- покривност: 12 кв.м/л за слой
- цвят: бял

56 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203030091

27 99
лв./бр.

1л

арт. N: 0203030090

108 00
лв./бр.

5л

арт. N:0203030092

18400
лв./бр.

10л

арт. N: 0203030089

ДЕКОРАТИВНО ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ 
ART NOBILE

- ефектна дисперсионна интериорна мазилка
   със сребрист металически ефект   
- декоративен материал, с който може да се  
   създадат интересни архитектурни детайли  
- за вътрешно приложение
- покривност: 10м2/л 

76 90
лв./бр.

ДЕКОРАТИВНО 
ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ 
VELLUTO

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

4499
лв./бр.

СЕДЕФЕНО ПОКРИТИЕ С ПРОМЕНЯЩИ СЕ ОТБЛЯСЪЦИ

БОЯ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ 
FUNGISTOP
- специална боя за интериор с 
   високо качество, за помещения с 
   висока влажност
- превантивна мярка срещу поява на мухъл
- водоразредима
- покривност: 140 мл/кв.м.
- цвят: бял

   ДОКАЗАНО 
НЕМСКО КАЧЕСТВО!

   ДОКАЗАНО 
НЕМСКО КАЧЕСТВО!

МИЕЩО СЕ ПОКРИТИЕ

67 90
лв./бр.

9л

арт.N:0203010035

ЦВЕТЕН ЛАТЕКС

- за вътрешно боядисване
- устойчива на мокро триене
- покривност: 8-14 кв.м./л за слой
- опаковка: 2,5 л

12 99
лв./бр.

цена от

ИНТЕРИОРНИ БАЗИ ЗА ТОНИРАНЕ
- за боядисване на стени и тавани 
   в интериорни помещения
- тонира се в светли и средно наситени цветове
- добра устойчивост на триене и миене
- покривност: 12-14 кв.м/л
- цвят: бял и 
   тониран по система Select 

10 89
лв./бр.

2л

арт. N:0203030267

19 89
лв./бр.

4л

арт. N:0203030268

4689
лв./бр.

10л

арт. N:0203030278

6689
лв./бр.

15л

арт. N:0203030277

безплатно 
тониране

по картел 
за светли тонове

37 99
лв./бр.

2.5л база бяла

арт. N:0203030029

23 99
лв./бр.

2.35л база транспарент

арт. N: 0203030030

126 90
лв./бр.

10л база бяла

арт. N:0203030123

10490
лв./бр.

14.1л база транспарент

арт. N: 0203030241

ИНТЕРИОРНА БОЯ
БАЗА CAPALATEX
- висококачествена боя, с висока 
   покривност, подходяща за 
   помещения с високо натоварване
- лесно почистване
- покривност: 12 кв.м/л за слой
- цвят: бял

С У П Е Р  Ц Е Н А

арт. N:0203030276

1л

5 89
лв./бр.

23 цвята

10 цвята

39 99
лв./бр.

1,25л

арт. N:0203050208 арт. N:0203050279

2,5л
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С У П Е Р  Ц Е Н А
АЛКИДНА БОЯ 3 В 1
- ръждопреобразувател, 
   грунд за метал, 
   декоративно покритие
- покривност: 15 кв.м/л за слой

арт. N:0201010061-065

8 99
лв./бр.

0,500л

5 цвята

8 цвята

8 цвята

арт.N:0202020016

5 59
лв./бр.

0.650л

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

АЛКИДЕН ГРУНД 
ЗА ЧЕРНИ МЕТАЛИ
- покривност: 10-12 кв.м./л за слой
- цвят: сив

16 99
лв./бр.

2.5л

арт.N:0205010249

10 99
лв./бр.

0,650л

АЛКИДНА БОЯ

- устойчиво покритие  
   за дървени,    
   метални и др. 
   повърхности,  
   на открито или
   закрито
- покривност: 5-6кв.м./л    
   за слой
- опаковка: 0.650л

4 59
цена от

лв./бр.
арт. N:0201010070-079

10 цвята

5 цвята

ЛАК ЗА ДЪРВО
- водоразтворим 
- прозрачно матово покритие за дърво
- грунд и крайно покритие в едно
- за употреба на открито и закрито
- висока защита срещу 
   UV лъчи и влага
- покривност: 12 -18 кв.м./л за слой
- опаковка: 2.5л

3899
лв./бр.

арт.N:0202040064-068

цени от

9 49
цена от

лв./бр.
6 цвята

MAСЛО ЗА ДЪРВО
- за твърда и мека дървесина
- попива в дълбочина
- запазва естествения вид на дървото
- покривност: 12-18 кв.м./л за слой
- опаковка: 0.750л

КOПРИНЕНА  БОЯ
- полиуретанова еднокомпонентна 
   водоразредима боя
- за боядисване на дърво, метал,
   бетон, пластмаса, МДФ, ПДЧ,
   директно върху прахово боядисани 
   повърхности
- защита от влага и UV въздействие
- покривност: 10-12кв.м./л

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

ЕМАЙЛЛАК
- за дърво, метал и други
- супер гланц
- водоразредим
- покривност: 12-14 кв.м./л за слой

11 79
лв./бр.

цена от

арт.N:0205010279

4 59
0.650л

лв./бр.

арт. N:0202030027, 038

6 59
0.650л

лв./бр.

арт. N:0201010552-559

6 59
0.650л

лв./бр.

18 99
2.5л

арт.N:0202020003

лв./бр.

БОЯ ВОДО-
РАЗРЕДИМА
- матова, бързосъхнеща
- за разнородни 
   повърхности-дърво, 
   метал, керамика, бетон
- употреба: интериор и екстериор
- без мирис
- покривност: 10 кв.м./л
- опаковка: 0.6л

11 цвятаарт. N:0201020101-108

арт.N:0202010237-241,                                 
             0205020141



8 мм

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

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
СИНЕМА
 
- за натоварени жилищни помещения и умерено 
   натоварени обществени зони
- размер: 1292/194/8мм
- опаковка: 2.005 кв.м./пакет

клас: 32/АС4  4V 

арт. N:1005010174

21 99
лв./кв.м.

8 мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ  
ДЪБ НАБРАЗДЕН
- за натоварени жилищни помещения и за слабо   
   натоварени обществени зони 
- размер: 1285/192/8мм
- опаковка: 2,22 кв.м./пакет

арт. N:1005010310

10 99
лв./кв.м.

клас: 31/АС3

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ДЪБ МАЛАГА

- за натоварени жилищни помещения и    
   за слабо натоварени обществени зони
- размер: 1380/193/7мм
- опаковка: 2,663 кв.м. /пакет

клас: 31/АС3 

арт. N:1005010163

10 99
лв./кв.м.

7 мм

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

арт. N:1005010317

11 99
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 

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

клас: 32/АС5 

арт. N:1005010243

15 59
лв./кв.м.

- декор: 
   3D имитация зид
- покривност 
   лист: 0,65 кв.м./бр.
- размер: 25/260/1см

14 49
лв./бр.

арт. N:1006020102

PVC ЛАМПЕРИЯ

8 мм

PVC ЛАМПЕРИЯ

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

7 89
лв./бр.

арт.N:1006020180

клас: 32/АС4арт. N:1005010249

11 99
лв./кв.м.

14.49 лв.

6

ПО ПОРЪЧКА

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

8 мм 8 мм
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ОБЛИЦОВЪЧЕН
КАМЪК 

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- цвят: сив, бял, кафяв
- ефект: имитация на зид

арт. N:1002030460-461
              1002030469

14 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 30/60см
- дебелина: 9,5 мм
- цвят: беж, сив
- ефект: матиран камък

арт. N:1001030560-561

17 99
лв./кв.м.

*до изчерпване на количествата

ГРАНИТОГРЕС*
- първо качество
- произход: Испания
- размер: 60/60см
- цвят: бежов
- ефект: гланц

арт. N:1002030547

15 99
лв./кв.м.

арт. N:1001030412

14 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: бежов
- ефект: камък

арт. N:1001030535

11 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33.3/33.3см 
- цвят: бежов
- ефект: антислип, камък

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: беж
- ефект: мат

арт. N: 1001030579,            
               1001010559-560

14 99
лв./кв.м.

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

ТЕРАКОТ
- първо качество
- размер: 40/40см 
- цвят: боне

арт. N:1002010249-250

16 99
лв./кв.м.

арт. N:1002040125

22 99
лв./кв.м.

арт. N:1002020219

15 99
лв./кв.м.

ФАЯНС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- цвят: боне и браун

ДЕКОР
- размер: 30/60см
- ефект: кожа

арт. N:1002030532

2899
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция 
- размер:  60/120см 
- цвят: сив мрамор
- ефект: гланц

ДЕКОР

арт. N: 1001040560-561

17 99
лв./кв.м.

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ 7

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

арт. N:1002030490

11 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 60/120см
- цвят: бежов мрамор
- ефект: гланц

арт. N: 1002030523

2899
лв./кв.м.



8I БАНЯ

ОГЛЕДАЛО
ЗА БАНЯ
- с LED осветление
- размер: 60/60см
- функция "touch screen"
   бутон

арт. N:0101030351

9400
лв./бр.

МЕБЕЛИ ЗА БАНЯ 
МИНА
ШКАФ С 
ОГЛЕДАЛО

- PVC
- цвят: бял
- размери: 55/14.5/60см

ШКАФ С МИВКА

- PVC
- размери: 55/45/66см
- панти със „soft close“ 
   механизъм
- конзолен

МИВКА
- размер: 46см

арт. N:0103010133

18 99
лв./бр.

*смесителят не е включен в цената

С ЛЯВ И ДЕСЕН ОТВОР

МИВКА
- размер: 40см

арт. N:0103010333-334

42 99
лв./бр.

*смесителят не е включен в цената

арт. N:0101010220

117 00
лв./бр.

арт. N:0101010219

14700
лв./бр.

МЕБЕЛИ 
ЗА БАНЯ
- панти със "soft   
   close" механизъм
- цвят: бял 

ШКАФ 
С ОГЛЕДАЛО
- размери: 55/15/57см

ШКАФ 
С МИВКА*
- размери: 55/42/85см

арт. N:0101030172

87 00
лв./бр.

ОГЛЕДАЛО 
ЗА БАНЯ
- с LED осветление
- размер: 50/70см

ФУНКЦИЯ“TOUCH SCREEN“БУТОН

МЕБЕЛ 
ЗА БАНЯ
- шкаф с мивка: 
   61/40/52см
- порцеланов умивалник
- нивелиращи се крачета
- колона: 25/18/120см
- водоустойчив
- цвят: бял
долен шкаф 

арт. N:0101010532

24900

* БЕЗ ФУНКЦИЯ БИДЕ

арт. N:0103030106

12900
лв./бр.

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

арт. N:0102030184 

137 00
лв./бр.

ТРЪБНО
ОКАЧВАНЕ 

- телескопично 
- месингов смесител
- стационарен душ, 
   подвижен душ, 
   превключвател, 
   шлаух, чучур 

МИВКА 

- керамична
- размер: 55см

арт. N:0103010084

25 99
лв./бр.

полуконзола

арт. N:0103010082

3499
лв./бр.

арт. N:0101010632

147 00
лв./бр.

188.90 лв.

арт. N:0101010633

247 00
лв./бр.

315.00 лв.

КОШ С ЧЕТКА
- обем: 6л
- вътрешен PVC кош
- педал за капака
- матирано покритие
- цвят: беж, сив, червен

арт.N:0106030338,340,341

42 99
лв./к-ктлв./бр.

* С ФУНКЦИЯ БИДЕ

арт. N:0103030098

15400
лв./бр.
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С У П Е Р  Ц Е Н А

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
- възможност за монтиране и пред носеща стена
- водоспестяващ обем: 2-3.5 л./6-9 л.  
- височина: 1120 мм

арт. N:0104020003

14400
лв./бр.

25
години

гаранция

25
години

гаранция

хромиран 
двустепенен 
бутон

ТЯЛО ЗА СИФОН
- подов, лентов, 550мм
- с перфорирана решетка
- лесен за почистване
- странично отводняване ∅40мм
- воден и сух затвор

арт. N:0402070394

10900
лв./бр.

Н О В О

13 59
лв./бр.

арт. N:0102030226

ТРЪБНО
ОКАЧВАНЕ
- със сапунерка

ПРОМО КОМПЛЕКТ
CERAFLEX 3 В 1

 - стоящ смесител 
 - смесител за вана/душ
 - тръбно окачване, ръчен душ,  
    сапунерка, шлаух, държач

МОНОБЛОК
- керамичен
- к-кт: тоалетна чиния 
  със задно оттичане,
  казанче с механизъм,
  тоалетна седалка
- цвят: бял

9400
лв./бр.

арт. N:0103030177

- за вана/душ, стенен
- шлаух и ръчен душ

арт. N:0102010142

45 99
лв./к-кт

СМЕСИТЕЛИ 

- хром, керамична глава ∅35мм

арт. N:0102010148

33 99
лв./бр.

- за умивалник, стоящ

 МОНОБЛОК
- SEVA FRESH
- керамичен
- комплект: казанче с 
   механизъм, тоалетна    
   чиния със задно оттичане, 
   тоалетна седалка
- цвят: бял

арт. N:0103030089

16900
лв./бр.

арт. N:105010332

24900
лв./бр.

арт. N: 0102010685

239 00
лв./бр.

269.00 лв.

ЧЕТКА ЗА 
ТОАЛЕТНА
- материал: PVC 
- цвят: бял

арт. N:0106030290

5 99
лв./бр.

ДУШ КАБИНА 

- без поддушово 
   коритo
- квадрат
- матиранo стъкло
- регулируема 
   78-90/190см

арт. N:0103050150, 151

39 99
лв./бр.

арт. N:0104030012

24 99
лв./бр.

СЕДАЛКА ЗА 
ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ
- дуропласт
- забавено падане
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арт. N: 0702030215

24600
лв./бр.

БОЙЛЕР
- MODECO
- модел: GCV 80 47 30 C21 TSR
- вертикален
- мощност: 3kW
- обем: 80л
- нагревател: меден
- енергиен клас С
- годишна консумация на ел.енергия 1335 kWh

БОЙЛЕР
 
- модел: WV08046
- вертикален
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- нагревател: потопяем тръбен
- енергиен клас С
- годишна консумация 
   на ел.енергия 1327 kWh

арт. N:0702020019-020

14200
лв./бр.

БОЙЛЕР 
- BILIGHT COMPACT
- малолитражен
- обем: 15 литра
- мощност: 2kW

модел: GCU 15 20 L52 RC
- под мивка  
- енергиен клас B
- год. консумация на 
   ел.енергия 571 kWh

АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ

- серия: Е61N+

1089
лв.

63А  

5 99
лв.

40А  

8 89
лв.

50А  

4 99
лв.

10А, 16А, 20А, 
25А, 32А

КЛЮЧОВЕ И 
КОНТАКТИ
- модел: ASFORA
- цвят: бял

РАЗКЛОНИТЕЛ 

- цвят: бял

арт. N:0905050178

10 99
лв.

3х16А кабел1,5м

арт. N:0905050179

13 99
лв.

3х16А кабел3м

арт. N:0905050180

2499
лв.

3х16А 2USB кабел1,5м

арт. N:0905050181

12 99
лв.

5х16А кабел1,5м

арт. N:0905050182

16 99
лв.

5х16А кабел3м

БОЙЛЕР
- SIMPATECO SLIM
- вертикален
- 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

3
години

гаранция

арт. N:0702030342

18300
лв./бр.

арт. N:0702030255

22400
лв./бр.

245.00 лв.

арт. N:0702030343

19700
лв./бр.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛ
- модел: DO-1D4
- електрически
- стоящ, с гъвкав чучур 
- номинална мощност: 3000W
- минимално водно 
   налягане - 0,03 Mpa
- мигновено загряване
- водоустойчив: IPX4

5
години

гаранция

5
години

гаранция

- модел: GCA 15 20 L52 RC
- над мивка
- енергиен клас A
- год. консумация на 
ел.енергия 534 kWh

арт. N:0702010035

37 99
лв./бр.

2
години

гаранция

арт. N:0904010702

3 89
ключ единичен

лв.

арт. N:0904010703

489
ключ двоен

лв.
арт. N:0904010706

3 89
контакт единичен

лв.

арт. N:0904010708

7 29
контакт двоен

лв.
арт. N:0904010704

4 39
ключ девиаторен

лв.

С  USB

ВЕНТИЛАТОР 
ЗА БАНЯ 

- модел: Silentis
- произход: Испания
- диаметър: ∅100
- дебит: 98 m3/h
- ниво на шум: 37dB
- цвят: бял/инокс арт. N:0905030049

3499
лв.

бял

арт. N:0905030051

4399
лв.

инокс 

арт. N: 0905040041

12 29
лв.

БЕЗЖИЧЕН 
ЗВЪНЕЦ
- 36 мелодии
- работен диапазон: 80м 
- номинално напрежение: 200-240V
- цвят: сив/черен

Н
О

В
О

CASCADA



С У П Е Р  Ц Е Н А

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

ПЛАФОН** 

- обхват 360°
- 2 х E27
- за монтаж на таван 
- IP20

*Важи до изчерпване на количествата

СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ
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12 99
лв./бр.

арт. N:0901030669

17.99 лв.
ПЛАФОН*
- модел: FLOWER*
- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27

арт. N:0901030505

7 99
лв.

АПЛИК*
- модел: FLOWER 
- хром държач 
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27

арт. N:0901030507

1099
лв.

 ∅ 300мм

LED
ОСВЕТИТЕЛНО 
ТЯЛО**

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

арт. N:0901060069

7 99
лв./бр.

61.8см

арт. N:0901060070

1099
лв./бр.

122.8см

СВЕТОДИОДНИ 
LED ЛУНИ** 
- модел: PUNTO
- цвят: бял
- живот 35000 часа
- за вграждане 
- неутрална дневна 
   светлина: 4000К
- степен на защита: IP 44

арт. N:0901070313

8 89
∅110 5W 370lm

лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО** 
- модел: DIAMOND
- живот 20 000 часа   
- неутрална дневна светлина 4000К  
- мощност: 12W, 18W

арт. N:0901030860

1899
лв./бр.

∅330мм

арт. N:0901030859

1499
лв./бр.

∅260мм

арт. N:0901070256

11 79
лв./бр.

∅110мм 8W 650lm

К-Т С LED ЗАХРАНВАНЕ

LED
ПРОЖЕКТОРИ** 
- модел: NYX LED 
- със сензор  
- живот: 25 000 часа
- студена светлина: 6400К
- вграден светодиоден източник
- IP 65
- 10W, 20W, 30W, 50W

15 99
лв./бр.

цена от

арт. N:0902030088-091

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

7W E27 680lm 3000К, 720lm 6500К (50W)
9W E27 900lm 3000К, 950lm 6500К (65W)  
11W E27 1150lm 3000К, 1250lm 6500К (80W)           
6W E14 620lm 2700К, 4000К (48W) свещ        
6W E14 620lm 2700К, 4000К (48W) топче

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

2 99
цени от 

лв./бр.

арт. N:0902010276, 
              0902010284-285

22 99
лв./бр.

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ* 
- модел: LYON
- цвят: античен месинг 
- степен на защита: IP 44
- мощност: 60W E27
- надолу, нагоре, висящН

О
В

О
Н

О
В

О

4 39
лв./бр.

арт. N:0906040403-406

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ
- модел: NORRIS LED
- топло бяла светлина 3000К
- неутрална дневна светлина 4000К
- енергиен клас А+
- 9W 868lm E27 3000К, 4000К
- 9W 868lm E14 3000К, 4000К

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ
- модел: KLEA LED
- живот: 25000 часа
- топло бяла 
   светлина 3000К
- неутрална дневна 
   светлина 4000К
- мощност: 2W G9 210lm

2 89
лв./бр.

арт. N:0906040229-230

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



ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА**
- цвят: хром 
- неутрална дневна светлина: 4000К

I ОСВЕТЛЕНИЕ

КОРНИЗ
- цвят: черен мат 

арт. N:0303010325-0303010330

2599
лв.

единичен 2м

37 99
лв.

двоен 1,60м

4299
лв.

двоен 2,40м

3999
лв.

двоен 2м

2399
лв.

единичен 1,60м

2699
лв.

единичен 2,40м

6999
лв./бр.

арт. N:0301070038
              0301070053

СЕЙФ 

- програмируема ключалка
- размер: 350/250/250мм

42 19
лв./сет

ценa от, за сет

КОРНИЗ 
СЛОНОВА КОСТ
- размер: 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 м 

ТРЕГЕР 
- единичен, двоен

НАКРАЙНИК
- топка, листо, кафез

НАКРАЙНИК ВТОРА РЕЛСА

МЕТАЛЕН КОРНИЗ 
ТОРИНО
- ∅20мм стомана
- размер: 1.60, 2.00, 2.40м
арт. N: 0303010090-092

ТРЕГЕР 
- единичен, двоен
- единичен за таван 
арт. N:0303010096-098

НАКРАЙНИК
- Villa, Сицилия, Кори
арт. N:0303010205, 0303010346-347

ХАЛКИ
- 10бр. арт. N:0303010103

собствен 
внос

12I ДЕКОРАЦИЯ

ОСВЕТИТЕЛНИ 
ТЕЛА* 

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

арт. N:0901030950

45 99
лв./бр.

арт. N:0901020387

4999
лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО**
- модел: JOYA LED
- мощност: 9W 540lm
- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К 
- степен на защита: IP20 
- размер: 46/11.5/5см 

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

Крушката не е 
включена в цената!

Н О В О

арт. N:0901030965

9490
лв./бр.

 ∅350мм 19W 980lm

арт. N:0901030939

Аплик 1хЕ14

10 99
лв./бр.

арт. N:0901030940

Плафон 3хЕ14

2699
лв./бр.

арт. N:0901030941

Плафон 5хЕ14

3999
лв./бр.

арт. N: 0901030966

104 00
лв./бр.

350/350 24W 1020lm

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

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

ПЕНДЕЛ*
- цвят: черен
- мощност: 40W Е27

31 95
ценa от, за сет

лв./сет

собствен 
внос

собствен 
внос
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СПАЛЕН 
КОМПЛЕКТ

4590
лв./к-кт

4 части

ХАЛАТ 
ЗА БАНЯ 

- 400 г/кв.м.
- цвят: бял
- шал яка арт. N:0604020329

29 99
лв./бр.

ПОКРИВКА
- цвят: крем
- размер: 100/140см
                      140/180см
                      140/220см

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

арт. N:0604030226

5 99
лв./бр.

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

20 %
МУШАМИ

С У П Е Р  Ц Е Н А

33 90
лв./к-кт

3 части

ШАЛТЕ
- двулицево, 100% полиестер
- цвят: лилаво-сив, 
   оранжево-кафяв, зелено-сив

ЛЯТНО 
ОДЕАЛО/ШАЛТЕ
- 100% памук 15 %

ПЛАЖНИ КЪРПИ

арт. N:0604070476-479

24 99
лв./бр.

размер: 220/240см

арт. N:0604070468-473

16 99
лв./бр.

размер: 150/240см

17 89
лв./бр.

цена от

арт. N:0604061024-025

1389
лв./бр.

арт. N:0604070555

размер: 150/210см 

1949
лв./бр.

арт. N:0604070560

размер: 200/210см 

ХАВЛИЕНА КЪРПА 

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

11 99
лв./бр.

размер: 70/140см 

5 59
лв./бр.

размер: 50/90см
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КОМПЛЕКТ 
ПРИБОРИ
ЗА ХРАНЕНЕ
- 24 части
- материал: инокс 18/0
- дебелина: 2.5мм
- подходящи за съдомиялна

3999
лв./бр.

арт. N:0603040040

С У П Е Р  Ц Е Н А

15 %
СЕРВИЗИ ЗА ХРАНЕНЕ

15 %
ВСИЧКИ АРТИКУЛИ

С МАРКА FACKELMANN

КОМПЛЕКТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ
- кофа и моп
- Изи ринг комплект

арт. N:0605030843

75 99
лв./бр.

РЕСНИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ
- Soft
- за почистване
- с подарък дръжка

15 %
КУХНЕНСКИ АКСЕСОАРИ

С МАРКА TESCOMA

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

5 69
лв./бр.

арт. N:0605030572

СУШИЛНИК ЗА ЧИНИИ
- черен мат
- размер: 46.5/36/17см 

арт. N:0606030146

27 99
лв./бр.

ПОСТАВКА
ЗА ПРИБОРИ 
- черен мат
- размер: 10/10/15.5см

арт. N:0606030147

7 99
лв./бр.

БИО КУХНЕНСКИ
СЪДОВЕ

ТИГАН
УОК
- размер: 28см

ТИГАН ЗА
ПАЛАЧИНКИ
- размер: 25см

ТИГАН
- размер: 24см

ТЕНДЖЕРА
- размер: 20см

арт. N:0602040386

3269
лв.

арт. N:0602040384

13 89
лв.

арт. N:0602040382

2489
лв.

арт. N:0602030485

3899
лв.

В БУРГАС, 
НЕСЕБЪР, 
ПРИМОРСКО 
И АЙТОС

МИВКА

- полимергранитна
- смесител и 
   автоматичен сифон
- цвят: бежов, черен, сив
- размер: 44/76/18.5см
                   44/65/17см
                   48/79/17см

25900
лв./бр.

цени от

арт. N:0605030605

19 99
лв./бр.

МОП 
- тип пеперуда
- с механизъм за 
   лесна подмяна
   на гъбата
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2+1
години

гаранция

Н О В О

арт. N: 0705090021

22900
лв./бр.

С У П Е Р  Ц Е Н А

ЧУШКОПЕК

- троен
- мощност: 1600W
- спираловиден 
   нагревател
- емайлиран уред с    
   термоизолиран 
   корпус
- време за 
   предварително   
   загряване: 20мин.

в България

произведено

арт. N:0705140001

32.99 лв.

25 99
лв./бр.

арт. N: 0701030179

299 00
лв./бр.

ПЕРАЛНА 
МАШИНА
- модел: AL 50
- капацитет на пране: 5кг
- обороти на центрофуга:
   500об/мин.
- размер(В/Ш/Д): 
850/600/500мм

арт. N:0705020166

21 99
лв./бр.

ПАРТИ ГРИЛ
- марка RUBINO
- модел: ПГ-06
- мощност: 800W
- алуминиев корпус
- реотан отгоре

МИКРОВЪЛНОВА 
ФУРНА 

- модел: CDMO-2083
- мощност: 700W
- обем: 20л
- размери: 45/26/33.5см
- цвят: бял

арт. N:0701080120

9990
лв./бр.

арт. N: 0701090027

109 00
лв./бр.

инокс

АСПИРАТОР
Clasic
- с два мотора 
- монтаж: свободностоящ 
- мощност: 2x95W  
- макс.дебит: 460 куб.м./ч

арт. N:0701090026

8900
лв./бр.

бял

ПРАХОСМУКАЧКА
VC 3
- без торбичка
- мощност: 700W 
- обем на контейнера: 0,9кг
- нето тегло: 4,4кг
- радиус на работа: 7,5м
- НЕРА филтър

Удължeна гаранция на 
уреда- единствено в 

Мастерхаус.

ДИСПЕНСЪР 
ЗА ВОДА
- вид: компресорен
- долно зареждане на водата
- капацитет на охлаждане: 2л/ч.
- капацитет на затопляне: 5л/ч.
- мощност: 550W/90W

2+1
години

гаранция

В НЕСЕБЪР, 
ПРИМОРСКО 
И АЙТОС

арт. N: 0701010230

311 00
лв./бр.

ХЛАДИЛНИК 
С ГОРНА КАМЕРА
- модел: RF-220
- обем хладилна част/камера:
   160/45л
- размер(В/Ш/Д): 143/55/57см
- обръщаеми врати   
- автоматично размразяване
- енергиен клас: А+
- цвят: бял

арт. N:0705020163

5590
лв./бр.

ГРИЛ ПЛОЧА 
- модел: GL 3420
- мощност: 2KW
- размер на плочата: 30/40см
- незалепващо покритие

Удължeна гаранция на 
уредите- единствено 

в Мастерхаус.

арт. N:0705080262

19900
лв./бр.
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25 %
СЕTОВЕ, ШАТРИ, ЧАДЪРИ

25 %
ИЗБРАНИ КЪМПИНГ И 

НАДУВАЕМИ АРТИКУЛИ

*до изчерпване на количествата
*отстъпката не важи за артикули на промо цена, специална цена или    
  на разпродажба

25 %
ГРАДИНСКИ ТЕКСТИЛ

25 %
ГРАДИНСКИ PVC МЕБЕЛИ

ДО

%

I РАЗПРОДАЖБA

РАЗПРОДАЖБА

15 %
ВЕЛОСИПЕДИ
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ВЕРИЖЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ТРИОН
- модел: DCS2416Е
- мощност: 2400W
- дължина на шината: 16‘‘/400мм

ВЕРИЖЕН МОТОРЕН ТРИОН
- модел: DCS5218
- мощност: 2000W
- двигател: 2-тактов, 
   въздушно охлаждане, 52 куб.см.
- дължина на шината: 18''/450мм

+ предпазни очила
 в комплекта

арт. N:0804030042

17900
лв./бр.

арт. N:0804030048

127 00
лв./бр.

15 %
ТРИМЕРИ И КОСАЧКИ

С У П Е Р  Ц Е Н А

СИСТЕМА ЗА МЪГЛУВАНЕ

*до изчерпване на количествата
*отстъпката не важи за артикули на промо цена,     
  специална цена или на разпродажба

арт. N:0503010132

26 99
лв./бр.

- комплект 15м
- 8 месингови дюзи

арт. N:0504020114

28 99
лв./бр.

ГРЕБЛО 
- раздвижено
- 15 зъба
- дръжка: 1.2м

БРАДВА 

- с дръжка 
- 2 кг

5 99
лв./бр.

арт. N:0504010034

арт. N:0503010131

16 99
лв./бр.

- комплект 7,5м
- 5 месингови дюзи

ЕКСКЛУЗИВЕН ВНОС
ОГРАДНИ ВРАТИ И ПАНА 
VIENNA, MONAKO, AMSTERDAM
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.

20 %
ЗА МОДЕЛИ 

VIENNA, MONAKO, AMSTERDAM
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ЪГЛОШЛАЙФ 
GA5030R
- мощност : 720W 
- обороти: 11000 об./мин.
- диаметър на диска: 125мм
- малка обиколка на ръкохватката

арт. N:0801010093

10500
лв./бр.

ПЕРФОРАТОР
- модел: HR 2470
- SDS Plus захват
- мощност: 780W
- сила на удара: 2,4J
- режими на работа: 3
- куфар

арт. N: 0802030048

259 00
лв./бр.

арт. N:0801020025

99 00
лв./бр.

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

КУФАР ЗА 
ИНСТРУМЕНТИ 
- професионален
- модел: 34-1B
- подвижен органайзер
- размер: 580/285/290мм

арт. N: 0803030035

299 00
лв./бр.

СТРОИТЕЛЕН
МИКСЕР 
- модел: M1000
- мощност: 1010W
- обороти: 0-630 об./мин-1
- Hexafix бърза смяна на бъркалката
- електронен контрол на скоростта
- метални пластини за 
   защита на корпуса

арт. N:0806010304

33 90
лв./к-кт

арт. N:0806010308

27 90
лв./к-кт

ОТВЕРТКИ
- специално закалена 
   инструментална стомана 
- патентовани ергономични 
   двукомпонентни дръжки
- 6 бр.+ фазомер - изолирани

ОТВЕРТКИ
- специално закалена 
   инструментална стомана 
- патентовани ергономични 
   двукомпонентни дръжки
- прави 4бр. + кръстати 2бр.

БИТОВЕ 

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

арт. N:0809030033

16 90
лв./к-кт

ВИНТОВЕРТ
АКУМУЛАТОРЕН
GSR120-LI PROFESSIONAL
 
- 12V, 2x1,5Ah литиево-йонни 
   акумулаторни батерии
- 30/13 Nm въртящ момент, 
   макс.(тежък/лек)
- 10мм Auto-Lock- бързозатягащ патронник арт. N:0802010127

17900
лв.

арт. N:0802050078

55 90
лв./бр.

УДАРНА 
БОРМАШИНА 
- модел: DAID500
- мощност: 500W
- безключов патронник
- реверс

219.00 лв.

арт. N:0802010190

129 00
лв./бр.

ВИНТОВЕРТ 
- електрически 
- модел: DF0300
- мощност: 320 W    
- обороти: 0-450 / 0-1500 об./мин-1  
- макс.въртящ момент: 21/56 Nm  
- степен за рег. на въртящия момент: 20 
- дължина на захранващ кабел: 2.5 м 

арт. N: 0802030016

129 00
лв./бр.

ПЕРФОРАТОР
- модел: RDP-HD12H
- SDS-Plus захват
- мощност: 950W
- сила на удара: 3,0 J
- режими на работа: 3
- куфар с аксесоари

арт. N:0805040028

29 90
лв./бр.
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арт. N:1101010014

9 69
25 кг

лв./бр.

ЛЕПИЛО 
ЗА ПЛОЧКИ
- СМ11 Plus
- за полагане на фаянс,  
   теракота, 
   гранитогрес,
   естествен камък
- за интериор и   
   екстериор
- за стени и подове
- клас С1Т

арт. N:1102060063

2899
5кг

лв./бр.

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 арт. N:1102060073

107 99
лв./бр.

20кг

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*продажба само на ролка

ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

- 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 арт. N:1101030046

9 39
20 кг

лв./бр.

АЛУМИНИЕВА
СТЪЛБА
DRABEST
- трираменна
- товароносимост: 150кг
- 7, 8, 9, 10, 11, 12 стъпала
- работна височина: 4.75м

арт. N:1101010021

1349
25кг

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, ест.
   каменни облицовки
- за интериор и екстериор
- клас С2ТЕ

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

арт. N:1106010139-140

3 99
лв./бр.

280мл

МОНТАЖНА
ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
- разширяваща се
- за фиксиране, изолиране и запълване

арт. N:1106040056

5 99
лв./бр.

650мл, ръчна

арт. N:1106040043

6 49
лв./бр.

700мл, пистолетна

арт. N:1101110093 

3 79
лв./бр.

25кг

БЕТОН
- универсална суха смес 
   за малки ремонтни работи
- за възстановяване на 
   неконструктивни 
   неармирани бетонови 
   елементи
- зърнометрия: 8мм
- разход: около 20кг/кв.м./см

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО 

- с полимери, бързосвързващо
- приложение на открито и закрито:  
   пластмаси, метал, стъкло, корк, 
   плочки, дърво, камък, гипс, тухли, 
   керамика, огледала
- начална якост 350кг/кв.м.

10 49
лв./бр.

арт. N:1106020221

440г, бял

13 49
лв./бр.

арт. N:1106020226

290г,  прозрачен

ГИПСO-КАРТОНЕНИ
ПЛОСКОСТИ MIDI

арт. N:1105010022

479
лв.

арт. N:1105010023

6 29
лв.

влагоустойчивa: 
Н13 12.5/600/2000мм

стандартна: 
А13 12.5/600/2000мм

25 %
ВСИЧКИ НАЛИЧНИ 

ОПАКОВКИ И ЦВЕТОВЕ

арт. N:1107010043 

112 00
цена от

лв./бр.

5 76
лв.

цена от

ФУГИРАЩА СМЕС 
BAUMACOL 
PREMIUM FUGE

- за фуги с дебелина от1до8мм
- нереагираща с 
   хранителни продукти 
- еластична, водо и 
   мразоустойчива
- клас: SG2 WA съгл. EN 13888
- интериорна и екстериорна употреба 
- опаковки: 2 и 5кг



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

* Важи за: 
- Магазини Мастерхаус Бургас, Несебър, Приморско и Айтос
- физически лица
- разстояния в радиус от 20км от физическите магазини Мастерхаус

Заявките се изпълняват в рамките на три дни. Пълните условия на услугата ще намерите на сектор "Информация". 

при покупка над 200 лв с ДДС
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ *

  

  Период на промоцията:
01.08 - 31.08.2020

ОТВОДНИТЕЛНИ 
СИСТЕМИ
- качествен улук - здрава фасада за  
   дълго време
- лесен монтаж
- поцинковано покритие, 
   устойчиво на корозия
- избор на цвят:
   без цвят, кафяв, бял, антрацит

30 %в Словакия

произведено

ЦЯЛОСТНИ ПОКРИВНИ РЕШЕНИЯ-
КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ, 
АКСЕСОАРИ, ФОЛИА

33
години

гаранция

- Македо-естествен цвят
- Континентал Плюс теракота
- Констант Плюс-естествен цвят

арт. N:1103040501
арт. N:1103040584

арт. N:1103040069 

16 08
лв./кв.м.

цена от

ПОКРИВНИ СИСТЕМИ

- Атика Антик
- Класик-червена
- Икономик-червена

арт. N:1103040003  
арт. N:1103040004 

арт. N:1103040002  

10 00
лв./кв.м.

цена от

30
години

гаранция

БЕТОНОВИ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ, 
АКСЕСОАРИ, ФОЛИА, РЪЧНИ ИЗДЕЛИЯ

30
години

гаранция

- Бриз-керемидено-червен
- Бриз-червен
- Бриз-антрацит

арт. N:1103040378  
арт. N:1103040566 

арт. N:1103040377  

1 18
лв./бр.

КЕРЕМИДИ, ЕЛЕМЕНТИ, АКСЕСОАРИ, 
ТРАПЕЦОВИДНА ЛАМАРИНА

арт. N:1104020125, 1104020126
             1104020203 -1104020210
             1104020221, 1104020222

СЕТ Ø160
7м 90 градуса

СЕТ Ø200
7м 90 градуса

ПРОФЕСИОНАЛНО 
РЕШЕНИЕ

ПОЖАРОБЕЗОПАСНИ И 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ 
КОМИННИ СИСТЕМИ

9 85
лв./кв.м.

цена от

4 73
лв./м.

цена от

61000
лв./бр.

67200
лв./бр.

20 %
МЕТАЛНИ ПОКРИВНИ 

СИСТЕМИ BRAVO

Улук 
поцинкован

собствен 
внос


	Page 1.pdf
	Page 2-3.pdf
	Page 4-5.pdf
	Page 6-7.pdf
	Page 8-9.pdf
	Page 10-11.pdf
	Page 12-13.pdf
	Page 14-15.pdf
	Page 16-17.pdf
	Page 18-19.pdf
	Page 20.pdf

