от 1 до 30 септември 2020

КУПИ ПЛОЧКИ* ЗА БАНЯ

НА СТОЙНОСТ

МИНИМУМ

И ВЗЕМИ

ОТСТЪПКА

300

ЛЕВА

15%

НА ОБОРУДВАНЕ ЗА БАНЯ**
*Офертата важи при покупка на плочки (фаянс, теракот
и гранитогрес) на стойност равна или над 300 лв. с ДДС,
включително и за такива на промо или специална цена.
**15% отстъпка на оборудване за баня важи за следните артикули:
моноблок, тоалетна чиния, тоалетна седалка, казанче, мивка за
баня, душ система, шкаф за баня, душ кабина, параван за баня,
смесител за мивка, смесител за душ, биде, огледало, аксесоари за
баня, вентилаторна или лъчиста печка за баня, ревизионен отвор.
Отстъпката не е приложима за оборудване за баня на промо или
специална цена. Офертата важи при закупуване на плочки за баня
и оборудване за баня с един покупен документ.
***Клиентска карта MASTERHAUS не може да бъде използвана за
посочената оферта.
Предложението не е приложимо за онлайн магазин MASTERHAUS.
Пълните условия ще откриете на сектор „Информация“.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ВЕРИЖЕН
ТРИОН
- модел: RD-ECS16 X
- мощност: 2000W
- дължина на работната шина: 14”/350 мм
- време за реагиране на спирачката: 0.12сек

109.00 лв.

8990

лв./бр.

арт. N:0804030046

ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ИЗСВЕТЛЕН ДЪБ

- за лепене на фаянс, теракот,
гранитогрес, естествен камък
- еластично, водо и мразоустойчиво
- клас: С2Т
- опаковка: 25кг

- за натоварени жилищни
помещения и интензивно
натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/8мм
- опаковка: 2.22кв.м./пакет
- четиристранна фуга

17.70 лв.

13 29

лв./бр.

арт. N:1101010037

15.99 лв.

8

мм

клас: 33/АС5 V4

12 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010254

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

www.masterhaus.bg

ПАЗАРУВАЙTE ОНЛАЙН ОТ УДОБСТВОТО НА ДОМА !

ТВОЯТ ПРОЕКТ:

1

ОТОПЛЕНИЕ С КАМИНА НА ДЪРВА

Дървата
са
предпочитано средство за
отопление
в България. Основната причина
за това е, че
са сравнително евтини.
Дълго време след догарянето на дървата,
стените в помещението продължават да
излъчват топлина. В случай на прекъсване
на електричеството, печката на дърва
ще продължи да отоплява помещението.
Недостатъци са необходимостта от редовно
зареждане, почистване, първоначална обработка
на материала, както и замърсяването на
жилищата и околната среда.

2

ОТОПЛЕНИЕ С ПЕЛЕТНА КАМИНА

Пелетните камини са модерни отоплителни
уреди. Отличават с висока автоматизация.
Предлагат уют, независимо отопление и
изключително ниско замърсяване на въздуха.
1. Сухи пелетни камини - автоматично изгарят
пелетите и затоплят помещението, в което са
поставени чрез загряване на въздуха.
2. Пелетни камини с водна риза - свързани са
със системата за отопление на сградата.
Чрез затопляне на водата във водната риза
затоплят радиаторите.

I ТВОЯТ ПРОЕКТ

Подходящи за всяка пелетна камина или котел
Калоричност: 4.8кВтч/кг
Влажност: под 10%
Съдържание на прах: по-малко от 0,5%
Остатъчна пепел: по-малко от 0,5% (при 550°C)

ПЕЛЕТИ*

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER
- от иглолистна дървесина
- най-висок клас: А1
- опаковка: 15кг/пак
- размер: 6мм

7 99

лв./бр.

арт. N:0703060060

*СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА КОЛИЧЕСТВА

ПРАХОСМУКАЧКА
- за пепел и твърди отпадъци		
- модел: RD-WC02			
- мощност: 1000W 			
- капацитет на контейнера:18л
- вакуум до 15.5kPa			
- дебит на въздух: 24.8л/сек.		
- дължина на кабела: 1.5м

4990

лв./бр.

арт. N:0705080067

2

ИНСТАЛИРАНЕ НА КАМИНИ
НА ТВЪРДО ГОРИВО
MARELI SISTEMS
произведено
ПЕЛЕТНА КАМИНА*
- въздушна
- модел: PS 10
- изходна мощност: 10kW
- отоплителна площ: 220 куб/м
- размер: 945/405/528мм
- обем на бункера: 16кг
- разнообразие от цветове

1550

00

лв./бр.

MARELI SISTEMS
ПЕЛЕТНА КАМИНА*

произведено

			
- с водна риза
- модел: PS 18
- изходна мощност: 18kW
- отоплителна площ: 350 куб/м
- размер: 1005/568/632мм
- обем на бункера: 30кг
- разнообразие от цветове

в България

до

ПОДГОТВЯМ ДОМА
ЗА ЗИМАТА

в България

223000

3

до

лв./бр.

години
гаранция

3

години
гаранция

ДИМООТВОДИ ЗА КАМИНИ - ∅80мм
произведено

- иноксови
Доставка на иноксови изделия при различни размери, по поръчка

до

5

в България

години
гаранция

1
2
Димоотвод
25, 50, 100см
ценa от

3

Коляно за
димоотвод 45°

Коляно за
димоотвод 90°

99

99

59

лв./бр.

8

лв./бр.

арт. N:0703060145-147 арт. N:0703060141

9

лв./бр.

арт. N:0703060142

3

Редуктор
увеличител
∅80-130мм

11

4

99

5

лв./бр.

6
7

арт. N:0703060143

8

ГЪВКАВ
ДИМООТВОД

ШАПКА ЗА
КОМИН С
ДЕФЛЕКТОР

- диаметър: ∅80
- дължина: 2м
- неръждaема стомана

- цвят: инокс
- неръждaема стомана
- димоотвод: ∅130мм

24 99

41 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0703060150

арт. N:0703060120

MARELI SISTEMS
КОТЕЛ*
- на дървесни пелети
- мощност: 30kW/35kW
- макс.отопляем обем:
600куб.м./700куб.м.
- КПД: 93%
- цвят: бордо или зелен
ценa от

1. вграден пелетен бункер
2. ръчно почистване на турбулаторите
3. голям воден капацитет
4. регулация с вакуумен сензор
5. вентилатор за горене и стабилност за пламъка
6. автоматично почистване на горивната камера
7. голям контейнер за пепел
8. лесен достъп до ключови компоненти

3260 00

лв./бр.

арт. N:0703060225, 0703060116

КАМИНА
КОШНИЦА ЗА ДЪРВА
РАЗНООБРАЗИЕ НА
МОДЕЛИ И РАЗМЕРИ ПАНЕРИ
ОТ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ
цена от:

9 99

лв./бр.

- модел:Клер
- материал: стомана с
черно прахово покритие
- размер: 38/33/37см

2599

лв./бр.

арт. N:0703060083
* отбелязаните артикули не са част от промоционалната оферта

I ТВОЯТ ПРОЕКТ

- модел: Купро Стил
- топлинна мощност: 10kW
- ламаринен плот
- ръчен регулатор на въздуха
- минимално отделяне
на вредни емисии
- размери (Ш/В/Д): 44/81/40см

18400

лв./бр.

арт. N:0703060005

3

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

20

%

KEXUN
МНОГОФУНКЦИОНАЛНA
СГЪВАЕМА СТЪЛБА
- четирираменна
- товароносимост: 150кг
4х3 стъпала

93 59

4х4 стъпала

12500

лв./бр.

арт. N: 1107020013

лв./бр.

арт. N: 1107020014

ГИПСОКАРТОНЕНА ПЛОСКОСТ
- стандартна
А10 9.5/1200/2000мм /2,70лв.кв.м.
- стандартна
А13 12.5/1200/2000мм/2,79лв.кв.м.
- влагоустойчива Н13 12.5/1200/2000мм/4,16лв.кв.м.
арт. N:1105010003, 1105010001, 1105010004

цена от

2 70

лв./кв.м.

БЕТОНОБЪРКАЧКА

КАМЕННА МИНЕРАЛНА ВАТА FIBRANGEO

- модел: DACM200H
- мощност: 800W
- обем: 200л
- стоманена предавка

- размер: 1200/600мм
- дебелина: 50мм
- пакет: 7.2 кв.м.
- плътност: 50кг/куб.м. - 3.4 лв/кв.м.

47990

3499

лв./бр.

лв./бр.

арт. N: 0803030032

арт. N:1102030140

СТРОИТЕЛНА
КОЛИЧКА

ПАНО ЗА
ОКАЧЕН ТАВАН

- 80л
- с твърдо колело

- размер: 600/600мм
- дебелина: 10мм

42

2

90

лв./бр.

арт. N:0504040031

69

лв./бр.

арт. N:1105040027, 028

ПВЦ ТРЪБА
- ∅50*1.5 SN8 4m SolidPipe,
с карбонов слой без муфа

20

%

ППР ТРЪБИ И ФИТИНГИ
SANITAS

- ∅110*1.8: 4м. ОРАНЖ МУФ.PL

КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН
Т-профил 28/24/600мм

0

79

лв.

Т-профил 28/24/1200мм

1 49
лв.

арт. N:1105030189

арт. N:1105030190

Т-профил 38/24/3600мм

L-профил 22/22/3000мм

4 49
лв.

арт. N:1105030191

3 49
лв.

арт. N:1105030192

1 49

лв./м.

арт. N:0402010267

2 49

лв./м.

арт. N:0402010069

- ∅160*3.5: 5м. SN4 PL,
оранж, муфирана

7 29

лв./м.

арт. N:0402010076

*цената е валидна при покупка на цяла тръба

I СТРОИТЕЛСТВО

4

СУПЕР ЦЕНА
ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ
СМ-17 SUPER FLEXIBLE

ПОДОВА ЗАМАЗКА
СОЛИДО Е160

ГИПСОВА
ШПАКЛОВКА
FINO GRANDE

- 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
25кг

- шпакловъчна смес
на гипсова основа
- за вътрешна употреба
- за дебелини от 1 до 3мм
- разход: 0,9 кг/кв.м./мм
20кг

3 39

10 79

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1101070010

арт. N:1101030008

- 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.
- опаковка: 25кг
24.00 лв.

19 49

лв./бр.

арт. N:1101010099

ЛЕПИЛО - ШПАКЛОВЪЧНА
СМЕС ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
FL 100 ST

20

%

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

11 49

ФУГИРАЩИ СМЕСИ

ФУГИРАЩИ СМЕСИ
WEBERCOLOR COMFORT

лв./бр.

арт. N:1101020102

ПОЛИМЕРНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ТOP SEAL-107 ELASTIC
- еластичен състав за
хидроизолация на балкони и
тераси на циментова основа
- нивелиращ разтвор за
ремонтни работи
компонент А: бяла течност-10кг туба
компонент Б: сив прах-20кг чувал

89 99

- за фуги с ширина до 6мм
- различни цветове
- опаковка: 1кг

*цени от 2.89 лв/бр.
*отстъпката важи за всички налични цветове

арт. N:1101090350, 1101090399, 1101090441 - 1101090462

ЕДНА МАРКА,

ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ!

лв.

-15% на всички

арт. N:1102050007

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА CL152

продукти с марка
Moment

- гъвкава, водоплътнa, за ъгли, съединителни и разширителни фуги
- устойчива на скъсване и стареене
10м

32 59

WWW.MOMENT.BG

лв./бр.

арт. N:1106050047

ЕДНОКОМПОНЕНТНА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
CL51

КОНСУМАТИВИ
ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

- за водоплътно гъвкаво уплътняване
под плочки на закрито, в бани,
около вани и душ кабини
- готова за употреба
- нанасяне с четка и валяк
5кг
15кг

34

99

лв./бр.

арт. N:1102060007

90

49

лв./бр.

арт. N:1102060048

I СТРОИТЕЛСТВО

- алуминиев ъгъл:
23/23мм 2.5м-рифелован

0

79
лв.

арт. N:1102080001

- ПВЦ водооткапващ ъгъл 2м

1 29
лв.

арт. N:1102080014

- ПВЦ ъгъл с мрежа 10/10мм 2.5м - стъклофибърна мрежа 145г/кв.м.

1 19
лв.

арт. N:1102080123

0 89
лв.

арт. N:1102080013

5

СУПЕР ЦЕНА

произведено
21 цвята

ИНТЕРИОРНА БОЯ

в Чехия

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

8 99

ЛАТЕКС

лв./бр.

16 цвята

арт. N:0203020059-074

- тониран
- матов финиш
- бързосъхнещ
- покривност: 7-10кв.м/кг
- опаковка: 4кг/2.9л

СПРЕЙ ПРОТИВ МУХЪЛ
- със сребърни йони
- за дезинфекция и почистване на твърди
(непорьозни) повърхности на открито и закрито
- за оптимална и дълготрайна защита
срещу плесен, гъбички, бактерии
0,5л

18.59 лв.

БЕЗ МИРИС,
НЕ СЪДЪРЖА ХЛОР

5 99

13 99

С ВИСОКА ПОКРИВНОСТ
МИЕЩ СЕ

лв./бр.

лв./бр.

ЛАТЕКС СУПЕР БЯЛ

арт. N:0605010566

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

БОЯ ЗА БАНИ И КУХНИ
- подходяща за бани и кухни
- защита от мухъл и плесени
- покривност: 11-13кв.м/л
0.750л

3л

8 59

31 99

лв./бр.

арт.N:0203030280

2.5 л

11 99 16 99

лв./бр.

лв./бр.

арт.N:0203030287

арт.N:0203030162

8.5 л

15 л

цена от

99

ДОКАЗАНО
НЕМСКО КАЧЕСТВО!

лв./бр.

99

лв./бр.

арт.N:0203030163

- 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

лв./бр.

арт.N:0203030165

34

ИНТЕРИОРНА БОЯ
CAPAMAXX			

13

4л

58

90

лв./бр.

арт.N:0203030164

*Тонирането важи за всички
цветове възможни за изпълнение
на бяла база
по картел Portfolio Pro

20%

ЕФЕКТИ ЗА СТЕНИ
MODENA

арт.N:0203030031-037

В БУРГАС И НЕСЕБЪР
АКРИЛАТНА
ИНТЕРИОРНА БОЯ
DULUX
COLORS MAT/SATEN
- боя с матов или сатенен ефект
- лесна за почистване,
паропропусклива,
трайни цветове
- покривност: 10кв.м./л за слой
- цвят: бял
2,5л мат/ сатен

48

99

лв./бр.

арт.N:0203030075,
0203030151

5л мат/ сатен

91

90

лв./бр.

арт.N:0203030076,
0203030152

безплатно
тониране
ПО КАРТЕЛ
LEVIS, DULUX,
NCS, RAL

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

ИНТЕРИОРНА ЕФЕКТНА БОЯ
- пясъчни частици с перлен ефект
- възможност за тониране в
богата палитра от цветове
- покривност: 8 кв.м./ л
1л Spirit Modena Silver арт. N:0203050269 31,99лв.
2.5л Spirit Modena Silver арт. N:0203050271 78,99лв.

6

15

ЛАК ЗА ДЪРВО
- високоустойчив на атмосферни влияния
- подходяща t°С за нанасяне: 15-25°С
- покривност: 8-12 кв.м./л.
- опаковка: 0,900 л

%

AKRYLCOL MAT

0.9л

14 99

ВОДОРАЗРЕДИМ
ОТЛИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ
И UV ЛЪЧИ

лв./бр.

арт. N:0202040001-007

ИМПРЕГНИРАЩ ЛАК ЗА ДЪРВО
С НАТУРАЛНИ МАСЛА
- съдържа ленено масло
- употреба: интериор и екстериор
- покривност: 20 кв.м./л
0.9 л

14 99

2.5 л

лв./бр.

36 79

лв./бр.

ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО
- UV филтри и добавени
масла за предпазване от
тежки атмосферни влияния
- покривност: 7-14кв.м./л
1л

12

8 99

лв./бр.

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

лв./бр.

лв./бр.

5 цвята

12 цвята

ЕМАЙЛЛАК
- бързосъхнещ
- висока твърдост и атмосфероустойчивост
- покривност: 8-10 кв.м/л за слой
- опаковка: 0.650л

БОЯ ЗА МЕТАЛ
- преобразувател на ръжда,
грунд и декоративно
покритие в едно
- покривност: 15 кв.м./л за слой
0.5л

цена от

6 59

лв./бр.

59

лв./бр.

14 цвята

ТОПЛОУСТОЙЧИВА СПРЕЙ-БОЯ
- трайна защита и декорация на метални повърхности,
изложени на високи температури – до 800°С
- употреба на открито и закрито
- покривност: 7-14 кв.м./л
- цвят: черен мат, бял,кафяв,сив
1л

8 99

лв./бр.

12 цвята

ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯ/ЛАТЕКС W400 WAGNER
- мощност: 460W
- дебит: 0-230 мл/мин
- капацитет на резервоара: 1300мл
- безшумна 2-степенна турбина и
иновативна дюза I-Spray
- две възможности за пръскане на боята
хоризонтално и вертикално

169 00

лв./бр.

арт. N:0201040565-568

арт. N:0803040038

СИЛИКАТ- СИЛИКОНОВА
МАЗИЛКА СТ174

			
- BioProtect формула защита срещу мухъл и плесени
- гъвкавост и устойчивост на
механични повреди
- дълготрайност на цвета
- паропропускливост
- драскана структура 1.5мм
- цветове Ceresit Colours of Nature®

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

25кг

лв./бр.

цена от

ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО

6 29

59

58 90

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

650 мл

арт. N:0205020074-078

9

ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ
AKRYLCOL MAT

25 кг

5 кг

DoubleDry
TECHNOLOGY

12 59 53 90
лв./бр.

арт.N:0205010023

арт.N:0204030110

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

лв./бр.

арт.N:0205010024

7

ШКАФ С ОГЛЕДАЛО
ШКАФ С МИВКА
И ОГЛЕДАЛО
- огледало: 40/50см
- шкаф: 46/36.5/85см
117.00 лв.

104

00

лв./к-кт

арт. N:0101010560

- панти със „soft close“механизъм
- размер: 60/17/65см
- цвят: бял

134 00

лв./бр.

ШКАФ С ОГЛЕДАЛО

		
- LED осветление
- панти със „soft close“механизъм
- размер: 70/13/55см
- цвят: бял

167 00

лв./бр.

арт. N:0101010572

арт. N:0101010475

ШКАФ С МИВКА

ШКАФ С МИВКА

- панти със „soft close“механизъм
- размер: 60/43/85см
- цвят: бял

- панти със „soft close“механизъм
- размер: 70/47/85см
- цвят: бял

25400

лв./бр.

арт. N:0101010573

237 00

лв./бр.

арт. N:0101010476

ШКАФ С ОГЛЕДАЛО
- материал: PVC
- LED осветление
- размер: 42/14.5/70см
- цвят: бял

20700

лв./бр.

арт. N:0101010375

ШКАФ С МИВКА
- материал: PVC
- размер: 50/38/61.5см
- панти със „soft close“механизъм
- конзолен

27900

лв./бр.

арт. N:0101010376

10

СТРУКТУРА ЗА
ВГРАЖДАНЕ

години
гаранция
на керамиката

- комплект
- модел: Solido 4in1
- пневматичен двоен хром бутон
Arena Cosmopolitan
- планки за монтаж на стена
- конзолна тоалетна чиния
Bau Ceramica с Rimless технология
- седалка със забавено падане

44900

лв./к-кт

АКСЕСОАРИ
ЗА БАНЯ
- 6 части
- стъкло/хром

25 99

лв./к-кт

арт. N:0106011247

арт. N:0104020033

ЧЕТКА
- за тоалетна
- хром

7 59

лв./бр.

арт. N:0106030141

I БАНЯ

КОШ
- за тоалетна
- хром
- 5л

10 49

лв./бр.

арт. N:0106030069

МОНОБЛОК			
		
- иновативна „Clean on“
технология на почистване
- без ръб на тоалетната
- керамично казанче 3/5 л
- седалка със забавено падане

189 00

лв./бр.

арт. N: 0103030161

8

СМЕСИТЕЛИ

- хром, керамична глава ∅35 мм
- за умивалник, стоящ

37

99

лв./бр.

арт. N:0102010614

- за умивалник за кухня,
стоящ, висок

- за вана/душ

32 99

52 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0102020217

ТРЪБНО
ОКАЧВАНЕ

ДУШ
СИСТЕМА

- шлаух, ръчен душ,
сапунерка

- стационарен и
подвижен душ, шлаух

28 99

лв./бр.

арт. N:0102030199

арт. N:0102010615

12 %

ДУШ
КОМПЛЕКТ
- модел: Vitalio Start
- ръчен душ: 2 функции
- шлаух: 1.75см
- тръбно окачване: 60см

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
KAPITAN

59 90 74 00
лв./бр.

арт. N:0102030191

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
С ПОКРИТИЕ ОТ
ИНОКС 18/10

лв./бр.

арт. N:0102030135

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

24 49
лв.

арт. N:0103010326

*отстъпката важи за всички аксесоари с марката KAPITAN

МИВКА
- размер: 50/43см

32 99

лв./бр.

арт. N:0103010065

СМЕСИТЕЛИ
- хром, керамична глава ∅35мм

- за умивалник, стоящ

95 99

лв./бр.

МОНОБЛОК

арт. N:0102010616

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

ПРОМО
КОМПЛЕКТ
- за вана /душ

217 00

127 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0103030038

арт. N:0102010617

I БАНЯ

- модел: Orion 2 в 1
- смесител за умивалник Grande
- смесител за вана/душ с аксесоари

169 00

лв./бр.

арт. N: 0102010652

ДУШ
СИСТЕМА
- модел: Seva L
- смесител за вана/душ

437 00

лв./бр.

арт. N: 0102030101
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СУПЕР ЦЕНА
произведено

5

5

години
гаранция

5

години
гаранция

години
гаранция

в България

БОЙЛЕР
BILIGHT SLIM
- вертикален
- енергиен клас С
- нагревател: меден
- модел:
GCV 60 38 20 В11 TSRC
- мощност: 2kW
- обем: 60л
- годишна консумация
на ел.енергия 1410 kWh
235.00 лв.

216 00

БОЙЛЕР
БОЙЛЕР BILIGHT

- модел:
GCVS 80 38 30 В11 TSRP
- със серпентина
- вертикален
- нагревател: меден
- обем: 80л
- мощност: 3kW
- енергиен клас B
- макс.мощност на
серпентината: 11,5kW

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

247

311

00

лв./бр.

арт. N:0702030127-128

- модел:
GCV 80 38 30 B11 TSR
- мощност: 3kW
- обем: 80л
- годишна консумация на
ел.енергия 1410 kWh
259.00 лв.

23800

00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0702030283

арт. N:0702030327

5

БОЙЛЕР COMPACT

3

години
гаранция

- малолитражен
- обем: 10 литра
- мощност: 2kW
- модел: GCA 10 20 L52 RC
- над мивка
- енергиен клас A
- год. консумация на
ел. енергия 525 kWh

лв./бр.

арт. N:0702030281

години
гаранция

133 00

ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР
- модел: IWH 35 X02 KI
- за монтаж над мивка
- в комплект със смесител
- номинална мощност: 3.5kW
- енергиен клас: А
- размер: 20/13/7.6см

89 90

модел: GCU 10 20 L52 RC
- под мивка
- енергиен клас B
лв./бр.
- год. консумация на
арт. N:0702020016-017
ел. енергия 573 kWh

лв./бр.

арт. N:0702010012

ключ единичен

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ

20

%

контакт единичен

3 29
лв.

- цвят: бял

3х16А кабел1,5м

9

- серия: FORIX
- за открит монтаж
- IP 20
- цвят: бял

лв.

3х16А кабел3м

13

89
лв.

арт. N:0905050079

арт. N:0905050080

4х16А кабел1,5м

4х16А кабел3м

11

КОНТАКТИ

49

29
лв.

арт. N:0905050082

контакт единичен

3 19
лв.

арт. N:0904020056

14

89
лв.

арт. N:0905050083

2 99
лв.

арт. N:0904010588

контакт двоен

ключ девиаторен

лв.

арт. N:0904010595

РАЗКЛОНИТЕЛИ

ключ двоен

арт. N:0904010593

3 99

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

лв.

арт. N:0904010586

- цвят: крем

АПАРТАМЕНТНИ ТАБЛА

2 49

РАЗКЛОНИТЕЛ
ЗА КОНТАКТ
- двоен

РАЗКЛОНИТЕЛ
ЗА КОНТАКТ

2 99
лв.

арт. N:0904010590

5 29
лв.

арт. N:0905050076

6 39
лв.

- троен

арт. N:0905050077

контакт двоен

контакт троен

5 99
лв.

арт. N:0904020057

I БОЙЛЕРИ И ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

9 99
лв.

арт. N:0904020058

10

АПЛИК ЗА БАНЯ**
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА**

- модел: ARBA LED
- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна
светлина: 4000К
- индекс на защита: IP44
- мощност: 8W

29

LED OСВЕТИТЕЛНO ТЯЛО**

- модел: VALETTA LED
- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- мощност: 12W, 18W, 24W
∅260

99

∅322

16 59

лв./бр.

21 59

лв.

арт. N:0901030733

∅372

3099

лв.

арт. N:0901030780

лв.

арт. N:0901030781

арт. N:0901030782

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

- модел: FLOWER LED
- живот: 35 000 часа
- с дистанционно управление
- с променяща се цветна температура:
67.90 лв.
3000К, 4000К, 6500К
(1995lm, 2047lm, 2100lm)
- мощност: 24W 				
лв./бр.
- диаметър: ∅400мм

53 90

арт. N:0901030911

СВЕТОДИОДНИ ПАНЕЛИ**
- к-т с LED захранване
- цвят: бял
- живот: 30 000 часа
- за вграждане
- неутрална дневна светлина: 4000К
ESTE LED

∅120 6W

5

∅170 12W

99
лв.

9

- безжичен
- работен диапазон: 80 м
- нормално напрежение: 200-240V
- 36 мелодии
- цвят: бял

12 99

120х120 6W

222х222 18W

170х170 12W

9 49

12 49

18W 600mm
1650lm

12 99
лв.

лв.

24 99

45W 1500mm
4200lm

лв.

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

- модел: THOR LED
- живот: 25 000 часа
- топло бяла светлина: 3000К
- неутрална дневна светлина: 4000К
- студена светлина: 6400К
- 9W E27
- енергиен клас А+

- модел: FLICK LED
- живот: 25000 часа		
- топло бяла светлина: 3000К
- енергиен клас А+
8W E27
3000K

3 99
лв.

ВЕНТИЛАТОР
ЗА БАНЯ

		
- мощност: 15W
- ∅100			
- дебит: 100куб.м/час

9 49

лв./бр.

арт. N:0905030086

I ОСВЕТЛЕНИЕ

6W E27
3000K

3 49
лв.

28 99
лв.

арт. N:0901060085 арт. N:0901060086

арт. N:0906040246-248

- модел: NAMI LED
- живот: 20 000 часа
- неутрална дневна светлина 4000К
- студена светлина 6500К		
- вграден светодиоден източник
- IP 65		
- 50W 4500lm 4000K, 6500K

36W 1200mm
3350lm

арт. N:0901070105 арт. N:0901070106 арт. N:0901070107

LED ПРОЖЕКТОРИ**

арт. N:0902030099-100

лв.

- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- мощност: 18W, 36W, 45W
- IP 65

лв./бр.

арт. N:0905040043

лв./бр.

лв.

3 29

лв./бр.

41 99

12

49

арт. N:0901070104

лв.

ЗВЪНЕЦ

лв.

∅225 18W

арт. N:0901070102 арт. N:0901070103

5 99

GRID LED

49

LED OСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО
ATICO LED**

арт. N:0901060087

9,5W E27
3000K

4 89
лв.

арт. N:0906040255 арт. N:0906040256 арт. N:0906040349

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ
- живот: 25000 часа
- топло бяла: 3000К
- неутрална дневна: 4000К
- мощност: 10W E27
- енергиен клас А+

1 39

лв./бр.

арт. N:0906040074 - 075

СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ
- модел: CERAMIC LED 3,5W GLOBE
- живот: 30 000 часа
- топло бяла светлина: 3000К
- неутрална дневна светлина: 4500К
- мощност: 3,5W E27, Е14
- енергиен клас А+

1 69

лв./бр.

арт. N:0906040050-053
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СУПЕР ЦЕНА

единица

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА*
- модел: SHEEN
- цвят: сатен никел
- 1,2,3,4 х Е14

17

тройка

99

лв./бр.

54

90

лв./бр.

арт. N:0901050421

арт. N:0901050423

двойка

четворка

35 99

лв./бр.

арт. N:0901050422

72 90

лв./бр.

арт. N:0901050424

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА*

1 х Е27

3 х Е27

48.99 лв.

119.00 лв.

38 99 95 90

- модел: ABEL
- цвят: бял
- материал:
метал/дърво

лв./бр.

арт. N:0901020445

лв./бр.

арт. N:0901030871

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

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

ОСВЕТИТЕЛНO
ТЯЛО**
- вграден LED RGB
- обикновени фасунги 4 х Е27
- декоративно стъкло-кристал
- размер: ∅400

8490

лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО*
2 x E27 40W

MP3, BLUETOOTH
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

арт. N:0901030906

3 x E27 40W

29 99

4399

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0901030799

арт. N:0901030800

+ ВГРАДЕНА
LED ЛЕНТА 4000К

АПЛИК*
- 1 х E27
- стъкло PLANET

7 99

лв./бр.

арт. N: 0901030448

ЛАМПИОН*

ПЛАФОН*

ЛУНИ ЗА
ВГРАЖДАНЕ*

- размер: ∅300
- 1 х E27
- стъкло PLANET

- модели: AZAR LED, MAKAZ LED
- мощност: 3W G5.3 12V

10 99

лв./бр.

арт. N:0901030450

7 29 9 29
лв.

лв.

арт. N:0901070271

арт. N:0901070272

- модел ROB
- цвят: хром
- мощност: 2хE27
- височина: 154см

52 90

лв./бр.

арт. N:0901040269

НАСТОЛНИ ЛАМПИ*
АПЛИК*

ПЛАФОН*

- цвят: бял
- декоративно стъкло
- мощност: 40W

- цвят: бял
- декоративно стъкло
- мощност: 40W

12 29

лв./бр.

арт. N:0901030794

21 99

лв./бр.

арт. N:0901030795

I ОСВЕТЛЕНИЕ

- крушки от енергиен клас:
А++,A+,A,B,C,D,E
- 1 x E27 40W хром/крем
- 2 x E27 40W хром/бяла
- 3 x E27 40W хром/кафява
до изчерпване

11 99

лв./бр.

арт. N:0901040294-295, 0901040297
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ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ГРАНД

СУПЕР ЦЕНА

- за натоварени жилищни помещения и
слабо натоварени обществени зони.
- размер: 1380/193/7мм
- опаковка: 2.663 кв.м./пакет
- релеф с допълнителен гланц

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ХАРБЪР

клас: 31/АС3 WP

10

- за натоварени жилищни
помещения и интензивно
натоварени обществени зони
- размер: 1380/244/8мм
- широк ламел
- четиристранна фуга
- опаковка: 2.694 кв.м./пакет

99

лв./кв.м.

арт. N:1005010270

8

мм

клас: 32/АС5 4V

7

19.99 лв./кв.м.

16 49

мм

лв./кв.м.

арт. N:1005010239

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ПАСИФИК

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
СИВ ДЪБ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
АРТ

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

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

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

клас: 31/АС3

12 29

лв./кв.м.

арт. N:1005010164

8

клас: 32/АС4

12 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010146

8

мм

клас: 32/АС4

11 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010230

8

мм

мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ СВЕТЛИНА

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ХИКОРИ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ РЕЧЕН

- за натоварени жилищни помещения и
интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1292/194/9мм
- опаковка: 1.754 кв.м./пакет
- четиристранна фуга

- за натоварени жилищни помещения и
интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/10мм
- опаковка: 1.73 кв.м./пакет
- четиристранна фуга

- за натоварени жилищни помещения и
интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/12мм
- опаковка: 1.48 кв.м./пакет
- четиристранна фуга

клас: 33/АС5 V4

23 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010208

клас: 33/АС5 V4

18 29

лв./кв.м.

арт. N:1005010255

клас: 33/АС5 V4

21 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010118

ПО ПОРЪЧКА

9

мм

10

мм

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

12

мм

13

НОВО

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: беж
- ефект: антислип

НОВО

14 99

ГРАНИТОГРЕС

ДЕКОР

- първо качество
- размер: 15.5/60.5см
- цвят: бял, беж
- ефект: състарено дърво

- първо качество
- размер: 15.5/60.5см
- цвят: бял
- ефект: винтидж

18 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1001030710

лв./кв.м.

арт. N:1001030477, 528

арт. N:1001030686

ОБЛИЦОВЪЧЕН
КАМЪК

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

11

99

лв./кв.м.

арт. N:1001030642

2099

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33/33см
- цвят: бежов, охра

14

99

лв./кв.м.

арт. N:1001030236, 237

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

- първо качество
- eкстериорен
- размер: 23/46см
- антислип
- цвят: бежов/мат

14 99 20 99
лв./кв.м.

арт. N:1001030238-239

лв./кв.м.

арт. N: 1001030549

ФАЯНС

ТЕРАКОТ

ФАЯНС

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 20/50см
- цвят: бял, зелен

- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: зелен

- първо качество
- размер: 25/50см
- цвят: светло бежов, кафяв

- първо качество
- размер: 33/33см
- цвят: кафяв мат

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1001010327-1001010333

15 99

лв./кв.м.

арт. N: 1001020139

2099

лв./кв.м.

арт. N: 1001010247, 248

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

17 99

лв./кв.м.

арт. N: 1001030204

14

НОВО
ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 15.5/60.5см
- дебелина: 9мм
- цвят: бежов-опушен бял
- ефект: мат

17 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030562

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15/60см
- цвят: кафяв

ГРАНИТОГРЕС*
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 20/120см
- цвят: сив

18 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030331

*до изчерпване

23 99

ФАЯНС

ГРАНИТОГРЕС

ДЕКОР

- размер: 20/50см
- цвят: бял
- ефект: мрамор

- размер 33.3/33.3см
- цвят: бял
- ефект: мрамор

- размер: 20/50см
- цвят: бял
- ефект:
мрамор зиг заг

15 99

лв./кв.м.

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030608

19 99

лв./кв.м.

арт. N:1001010611

арт. N:1001030723

ГРАНИТОГРЕС

лв./кв.м.

арт. N:1001040640

ГРАНИТОГРЕС*

- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: сив, бежов
- ефект: камък

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 60/60см
- цвят: сив, бежов
- ректифициран,
полиран

14 99

*до изчерпване

21 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030501-502

лв./кв.м.

арт. N:1001030639, 732

ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: бежов
- ефект: мат, дървесен

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

15 49

14 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1001030379

арт. N:1002030531

ГРАНИТОГРЕС

28 99

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 60/120см
лв./кв.м.
- цвят: бежов
- ректифициран,полиран арт. N:1002030525

НОВО

PVC ЛАМПЕРИЯ
- декор: лофт брик /бяла тухла
- покривност лист: 0,66 кв.м/бр.
- размер: 25/265/0,8см

7

89

лв./бр.

арт. N:1006020188

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

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

8 49

лв./бр.

арт. N:1006020013

15

МОТОРЕН
ВЕРИЖЕН
ТРИОН
- модел: RD-GCS15
- мощност: 2200W
- двигател: 2-тактов,
въздушно охлаждане, 58 куб.см.
- дължина на шината: 18''/450мм

БЕНЗИНОВА
МОТОФРЕЗА
- модел: RD-T08
- мощност: 5,2kW/7.0к.с.
- предавки: 2 предни
+ 1 задна
- работна ширина:
1000 мм
- редуктор с
чугунен корпус

159 00

лв./бр.

арт. N:0804030001

ЕЛЕКТРИЧЕСКА
МОТОФРЕЗА

699.00 лв./бр.

649

+ ВТОРА ВЕРИГА

00

- модел: RD-ET01Q
- мощност: 750W
- ширина на фрезоване: 30см
- дълбочина на фрезоване: 20см

лв./бр.

119 90

арт. N:0804040028

лв./бр.

арт. N:0804040016

ГРОЗДОМЕЛАЧКА

15 %

- обем: 35л
- размер: 40/40см
- два алуминиеви вала

95 00

лв./бр.

ГРАДИНСКИ
ИНСТРУМЕНТИ ERMET

ГРАДИНСКА
НОЖИЦА ЗА
БРАНЕ

3 99

лв./бр.

арт. N:0504020127

арт. N: 0806150313

БРАДВА
ЛОЗАРСКА
НОЖИЦА

5 99

лв./бр.

арт. N:0504020119

- тегло: 1.5кг
- дървена дръжка

23 99

лв./бр.

арт. N: 0504020110

БОТУШИ

КОФА
- пластмасова
- обем: 12л

1 89

лв./бр.

арт. N:0605050056

СПИРТОМЕР
С КОЛБА

8 79

лв./бр.

арт. N:0606041182

ТУБА
- с кран
20л

10 99

лв./бр.

арт. N:0503040051

30л

13 99

лв./бр.

арт. N:0503040052

9 49

лв./бр.

ЗАХАРОМЕР
С КОЛБА

8 79

лв./бр.

арт. N:0606041183

БЪЧВА
ЗА ВИНО

БИДОНИ
- материал: PVC
- вместимост: от20до120л
цена от:
- с обръч/квадрат
арт. 0503040035 -039
0503040041,
0503040042

- материал: PVC
- цвят: черен
- размер: от 38 до 46

5 79

лв./бр.

арт. N:0503040035

I ГРАДИНA И ВИНАРСТВО

- модел: Барик
- обем: 100л
- размер: ∅450х700
- капак ∅140

99 00

лв./бр.

арт. N:0502090030

16

RDP-SAG20 Set

0801010139

RDP-SCD20 Set

АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ

84

лв

+

МИКСЕР
Мощност: 1200 W
Рег. обороти: 0-600 min-1
Макс. диаметър на
бъркалката: 120 mm
● Макс.капацитет: до 40 L
●
●
●

RDP-HD56

149

●
●
●
●

9499
лв.

● Фотосоларен
● DIN 8/10/12

0802030073

Мощност: 1800 W
Макс. енергия на удара: 6 J
Макс. честота на ударите: 5570 min-1
Рег. бороти: 140-1050 min-1

● Мощност: 1500 W
Максимално налягане:
0,8 MPa
● Обем на контейнера: 24 l
●

лв.

RD-WH01 0808010277
ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ

ПЕРФОРАТОР

лв.

+

00

КОМПРЕСОР

14999

● Макс. въртящ
момент: 44 Nm
● Рег. обороти:
400-1400 min-1
● Обхват на
патронника: 1.5-13 mm
● Батерия: 20 V, 1.5 Ah,
Li-Ion

99

0803030041

0803010026

АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА

● Диаметър на диска: Ø125 mm
● Обороти: 10 000 min-1
● Батерия: 20 V, 2 Ah, Li-Ion
● Бутон за блокиране на вала

RD-HM07

RD-AC04O

0802010170

3990
лв.

0805010141

RD-IW220

ИНВЕРТОР

● Диаметър на електрода: 1.5-4 mm
● Диапазон на тока: 20-200 A
● Захранващо напрежение: 230 V
● Изходящо напрежение: 28 V

RD-ID41

БОРМАШИНА
0802050086

139

99

14990

лв.

лв.

ПРОБОДЕН
ТРИОН
ЪГЛОШЛАЙФ
- модел: PWS 700-115
- мощност: 701W
- обороти: 11000 об./мин.
- диаметър на диска: 115мм

79 90

лв./бр.

арт. N:0801010087

- модел: PST 650
- мощност: 500W
- дълбочина на рязане
в дърво: 65 мм
- SDS на Bosch осигурява безопасна
и без усилия смяна на ножа на
триона без инструмент
- функция издухване в зоната на среза

89 90

лв./бр.

арт. N:0801020004

Мощнoст: 750 W
Обороти на празен
ход: 0-3000 min-1
● Честота на ударите:
54 000 min-1
●
●

4299
лв.

ПЕРФОРАТОР
- модел: SDS Plus
GBH240 Professional
- мощност: 790W
- сила на удара: 2.7 J
- режими на работа: 3
- куфар

25900

лв./бр.

арт. N:0802030062

ЛАЗЕРНА РОЛЕТКА
- диапазон на
измерване: 0.2-40м
- измерване на площ и обем

69 90

лв./бр.

арт. N:0805020204

УДЪЛЖИТЕЛ
- 20м

17 90

лв./бр.

арт. N:0905050127

ПОЛИРМАШИНА
- модел: DACP1400
- мощност: 1400 W
- диаметър на диска: ∅180 мм
- обороти на празен ход:
1000-3300 об./мин

105 90

лв./бр.

арт. N:0801040079

I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

ВОДОСТРУЙКА
- модел: K2 Universal Edition Car
- макс. налягане:110 бара
- макс. дебит: 360 л/час
- дюза за пяна
- права четка
- авто шампоан: 0.5 л.

149 90

лв./к-кт

арт. N:0804050065

17

НОВО

НОВО

В НЕСЕБЪР,
ПРИМОРСКО И АЙТОС

3

години
гаранция

ПРАХОСМУКАЧКА
- модел: Z-1001-TR
- мощност: 800W
- вертикална, 2 в 1
- с контейнер 1.2 л
- ергономична дръжка
- високоефективна четка
- приставка за ъгли
74.90 лв./бр.

65 90

лв./бр.

КАНА
- модел:
Espresso 20 Tradizionale
- вид: еспресо
- налягане: 20bar
- мощност: 850W

15 99

135 00

лв./бр.

арт. N:0705080274

КАФЕМАШИНА

- eлектрическа
- модел: KE-202
- обем: 1.7л
- мощност: 2200W
- корпус от метал
с иноксово покритие
- автом. изключване

арт. N:0705060141

НОВО

лв./бр.

арт. N:0705070103

НОВО

®

МИКРОВЪЛНОВА
ФУРНА
- модел: R270S
- мощност: 800W
- вместимост: 20л
- електронно управление
- цвят: сив

121

®

ХЛАДИЛНИК
- вид: с горна камера
- модел: SJ-T1227M5W
- обем: 187л хладилник
40л камера
- енергиен клас: А+			
- автоматично размразяване		
- смяна посоката на вратите
- размер: 144/54/60см

00

лв./бр.

арт. N:0701080123

СКАРА И
ПАРТИ ГРИЛ

ФРИТЮРНИК

- с капак
- мощност: 1600W
- неръждаем,
бързонагряващ реотан
- размер: 43/30/13.3см
- цвят: шагрен

- модел: EDF-2020SS
- мощност: 2000W
- вместимост: 2л
- регулатор на t°

29 99

349 00

лв./бр.

арт. N:0701010225

39 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0705020004

арт. N:0705010044

АСПИРАТОР

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.

арт. N:0705120037
0705120038

ГАЗОВ КОТЛОН

МЕСОМЕЛАЧКА

- едногнездов
- мощност: 10kW
- размери: 40/40см
- 19,5см височина

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

33 90

лв./бр.

арт. N:0707020001

96 90

лв./бр.

арт. N:0705140199

I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

- модел: FS 404 2T 60 WH
- управление чрез плъзгачи
- модел: FS 403 2T 60 IX
- управление чрез бутони
- свободностоящ
- мощност: 2 х 125 W
- макс. дебит: 482.2 куб.м/ч
- ширина: 60см
- въздуховод: ∅ 120мм
- цвят: бял

99 00

лв./бр.

арт. N:0701090069

- цвят: инокс

129 00

лв./бр.

арт. N:0701090077

1818

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

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ДЕСЕНИ

20

%

MONI ТЕКСТИЛ

15

КУХНЕНСКИ МИВКИ FAT
+ КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ
ПО ИЗБОР

ВЪЗГЛАВНИЦА
LAVENDER
MASSAGE

*при закупуване на двата продукта, получаваte 15% отстъпка

ПРОТЕКТОР ЗА МАТРАК

- термочувствителна
мемори пяна с масажиращ профил
- размер: 40/60/12см
- ароматерапия чрез лавадула

31

%

- непромокаем
- с борд

16

лв./бр.

арт. N:0604030205

25 49
лв.

арт. N:0604051238

100/200см

99

160/200см

180/200см

99
лв.

арт. N:0604051236

28 99

15 %

лв.

арт. N:0604051239

ХАВЛИЕНА КЪРПА
- 400 г/кв.м. 100% памук
- цвят: беж
70/140см
50/90см

ПРЕПАРАТИ MELLERUD

3 69 7 99
лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0604010555

арт. N:0604010556

СУШИЛНИК
ЗА ДРЕХИ
- модел:

Perilla House Plus
- хоризонтален: 18м

13 99

лв./бр.

арт. N:0606030153

КИЛИМ
- произход Белгия
- серия: Cosi
- размер: 120/170см
- височина на влакното: 9мм

15 %

ДЪСКА
ЗА ГЛАДЕНЕ

33

ВСИЧКИ АРТИКУЛИ
VILEDA

99

лв./бр.

арт. N:0606020044

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ДЕСЕНИ

49 90

лв./бр.

КИЛИМ
- произход: Белгия
- серия: Fika
- размер: 140/190см
- височина на влакното: 9мм

I ДОМАКИНСТВО И ТЕКСТИЛ

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ДЕСЕНИ

59 90

лв./бр.
19

МАЛКИ МЕБЕЛИ

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

СТОЙКА
ЗА ДРЕХИ

ЕТАЖЕРКА

- 4 рафта
- единична
- ПДЧ и метал
- размер: (в/ш/д) 157/74.5/41см - размер: (в/ш/д) 148/34/33см

11

99

лв./бр.

арт. N:0610040011

33

ПОСТАВКА ЗА
ДРЕХИ

53

90

лв./бр.

арт. N:0610050005

15

- със закачалка
- размер: (в/ш/д) 167/64/40см

90

%

КУТИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
И ВАКУУМНИ ТОРБИ

лв./бр.

арт. N:0610040008

СЕЙФ
ШКАФ

- електронен
- програмируема ключалка
- външен размер:
310/200/200мм

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

10990

49 90

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0301070037, 052

арт. N:0302120026

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

2990

лв./бр.

арт. N:0302120035

ШКАФ

СТЪЛБА
- алуминиева
- 3 стъпала

37 99

лв./бр.

арт. N:1107020020

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

6390

лв./бр.

арт. N:0302120025

01.09.2020г. - 30.09.2020 г.

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

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
Стани наш фен
и на страницата ни във

ISO9001
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

