
от 1 до 30 април 2020

www.masterhaus.bgwww.masterhaus.bg национален номер 
0700 10 321

арт. N:1004040001

6 19
лв./кв.м.

арт. N:1101030004

10 49
лв./бр.

20 кг

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

КОСАЧКА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ARM 3200
- мощност: 1200W   
- обработваема ширина: 320мм
- височина на косене: 20-60мм
- обем на коша: 31л

1.Мебели за баня Теди България PVC 
   Шкаф с огледало 55/15/70см, арт. N:0101010221, 149лв/бр.
   Шкаф с мивка 55/44,5/85см, арт. N:0101010222, 189лв/бр.
2. Смесител за вана/душ с аксесоари, арт. N:0102010578, 64,90лв/бр. 
3. Смесител за умивалник арт. N:0102010579, 46,90лв/бр.

4. Параван за баня 80/200см, 6мм, арт. N:0105030311, 159лв/бр.
5. Фаянс 25/50см, арт. N:1001010441, 19,99 лв/кв.м.
6. Декор 25/50см, арт. N:1001040467, 24,99 лв/кв.м.
7. Гранитогрес 15,5/60,5см арт. N:1001030518, 17,99 лв/кв.м.
8. Моноблок SENATOR комплект, арт. N:0103030128, 95,90лв/бр.
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СТИЛНА, МОДЕРНА И 
ФУНКЦИОНАЛНА БАНЯ

ПАЗАРУВАЙTE  ОНЛАЙН  ОТ  УДОБСТВОТО  НА  ДОМА !

арт. N:0804020122

169 00
лв./бр.

Ориентировъчен   бюджет
за продуктите от 
визуализираната баня* при 
площ от 4 кв.м. -  1164 лв. 
или на 6 равни месечни вноски 
по 194 лв. с 0% лихва
*Изображението е илюстративно

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

ИЗКУСТВЕНА
ТРЕВА GREENLAND
- ширина: 2м
- 100% полипропилен
- височина на влакната: 5мм



I ТВОЯТ ПРОЕКТ 2

ТВОЯТ ПРОЕКТ:

Ламинираният паркет се поставя 
на перфектно равен под. Преди да 
пристъпите към поставянето на 
ламиниран паркет, убедете се, че 
основата под него е равна, суха и 
почистена. Използвайте прахосмукачка, 
за да отстраните замърсяванията. Ако 
замазката на пода е направена скоро, 
трябва да се изчака до пълно изсъхване, за 
да не се увреди настилката. 

Направете първия ред успоредно до 
стената, като не забравяте да оставите 
разстояние 8-10мм, за което използвайте 
клинове. Важно е да обърнете внимание на 
тази стъпка, защото е много вероятно 
ламинираният паркет да се подуе, ако 
я пропуснете. Следващият ред трябва 
започнете с половин ламел и така да 
ги редувате (резултатът трябва да 
изглежда като редене на тухлен зид).

Необходими са клипсове, дюбели, винтове, 
снадки (дължината на первазите е 
обикновено 2,5м), тапи (леви/десни) и 
ъгли (вътрешни/външни). Клипсовете се 
захващат за стената чрез дюбел и винт, 
след което первазът се закрепя върху тях. 
Препоръчителното разстояние, на което 
да се намират клипсовете един от друг, 
е 30см. Преходът между различни подови 
настилки се скрива с предходна лайсна. 

СТЪПКА 1 СТЪПКА 2

СТЪПКА 3 СТЪПКА 

Преди поставянето на ламинирания 
паркет се слага подложка. Тя обира 
неравностите и предпазва долната 
повърхност на ламината. Има различни 
видове подложки: полиетиленова, фиб-
ранова и др. При поставянето се оставя 
разстояние от около 10мм към стени, 
прагове, колони и др. Подложката се 
полага по посоката на ламината, като се 
избягва съвпадение на снадките им.

ПОДГОТВЕТЕ ОСНОВАТА

МОНТИРАЙТЕ ЛАМИНАТА ПОСТАВЕТЕ ПЕРВАЗИТЕ

СЛОЖЕТЕ ПОДЛОЖКА

4

8 мм

арт. N:1005010246

11 99
лв./кв.м.

клас: 32/АС4

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ КАТАЛОНИЯ
- за натоварени жилищни помещения и  
   умерено натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/8мм
- опаковка: 2.22 кв.м./пакет
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ЛАМИНАТ Монтаж в 4+1 стъпки 

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

8 мм

арт. N:1005010118

22 99
лв./кв.м.

клас: 33/АС5

12 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
ДЪБ ДЕНВИЛ 

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

ПО ПОРЪЧКА

арт. N:1005010249

11 99
лв./кв.м.

клас: 32/АС4

арт. N:1005010211

2429
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 4V

9 мм

ГУМЕН ЧУК 

- дръжка от фибростъкло
- ∅ 59 мм
- 450 г 

арт. N:0806030075

5 99
лв./бр.

ЩАНГА ЗА 
ЛАМИНАТ 

- комплект с 
   дървена приставка 
   и клинове

арт. N:0806150289

18 90
лв./бр.

арт. N:0801020047

6500
лв./бр.

ПРОБОДЕН
ТРИОН 
DAJS600
- мощност: 600W 
- дебелина рязане в дърво:65 mm
- възможност за рязане под ъгъл
- водеща шина

4     +1  Полагайте грижи
След монтажа е необходимо да се вземат нужните мерки за 
предпазване на подовата настилка. За да се предотврати 
надраскване, използвайте филцови плъзгачи на столовете, 
масата и други мебели, които ще ви се налага да местите. 
Почистването да става само с препарати, предназначени за 
ламиниран паркет.

УНИВЕРСАЛНА ПОДЛОЖКА
MaxPod 5 mm
 
- материал: екструдиран полистирен
- покривност от 1 пакет: 5кв.м.
- лесен монтаж, звукова и топлоизолация

15 %
ПЕРВАЗИ И АКСЕСОАРИ

арт. N:1005040010

8 99
лв./пакет

Продажбата на продукти с мерна единица кв.м. 
в онлайн магазина се осъществява само на пакет.
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ПЪТЕКИ И КИЛИМИ 
тип рогозка

ДВУЛИЦЕВИ

2990
лв.

80х150см

4590
лв.

120х170см

4390
лв.

100х200см

ПЪТЕКИ И КИЛИМИ 
KOZI

КИЛИМ
Matrix

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

Н
О

В
О

арт. N:1005010270

11 29
лв./кв.м.

клас: 31/АС3 WP 

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ДЪБ МОНТАНА  
- за натоварени жилищни помещения 
   и за слабо натоварени обществени зони
- размер : 1285/192/8мм
- опаковка : 2.131 кв.м./пакет

8 мм

арт. N:1005010271

12 29
лв./кв.м.

клас: 31/АС3 

Н
О

В
О

Н
О

В
О

8 мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ КАСИОПЕЯ
- за натоварени жилищни помещения и   
   умерено натоварени обществени зони
- размер: 1380/193/8мм
- опаковка: 2.397 кв.м./пакет 

арт. N:1005010272

13 29
лв./кв.м.

клас: 32/АС4

арт. N:1005010256

18 99
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ХИКОРИ АПАЛАЧИ
- за натоварени жилищни помещения и 
интензивно натоварени обществени зони

- размер: 1285/192/10mm
- опаковка: 1.73 кв.м./пакет

10 мм

70х140см

23 99
лв./бр.

120х170см

5900
лв./бр.

140х190см

6500
лв./бр.

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

арт. N:1005010193

13 99
лв./кв.м.

клас: 33/АС5

С У П Е Р  Ц Е Н А

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



I ДЕКОРАЦИЯ

ИЗБЕРЕТЕ ЗА КОРНИЗА 
ПОДХОДЯЩ ДЕКОРАТИВЕН 
НАКРАЙНИК ПО ВАШ ВКУС!

2 99
лв./бр.

цени от

КОРНИЗ 
ЗА ПЕРДЕ

- ∅ 16 мм
- цвят: стомана

5

3 19
лв./бр.

цени от

15 %
НА ПЛЪТНИ И ПРОЗРАЧНИ

ГОТОВИ ЗАВЕСИ

ЩОРИ

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

15 99
лв./бр.

цени от

15 %
ЩОРИ MARDOM

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ДЕКОРИ

НОВА СТЕНА И ТАВАН! 
НИКОГА НЕ Е БИЛО ПО-ЛЕСНО!

БЪРЗ И НЕВЕРОЯТЕН РЕЗУЛТАТ!

ДЕКОР 
ГРАНАДА -
ПО ПОРЪЧКА

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

КОРНИЗ ЗА ПЕРДЕ
И АКСЕСОАРИ
- цвят: черно злато

- декор: 
   Гранада
- покривност 
   лист:0,975 кв.м./бр.
- размер:37,5/260/0,8см

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

14 49
лв./бр.

арт. N:1006020102

- декор: 
   Бял мат с фуга
- покривност 
   лист:0,65 кв.м /бр.
- размер: 25/260/0,8см

8 99
лв./бр.

арт. N:1006020017

- декор: 
   Златен дъб
- покривност 
   лист:0,68 кв.м /бр.
- размер: 25/270/0,8см

7 99
лв./бр.

арт. N:1006020021

20 99
лв./бр.

арт. N:1006020128

PVC ЛАМПЕРИЯ

В НЕСЕБЪР, АЙТОС  И ПРИМОРСКО
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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.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция 
- размер: 15/90см
- цвят: светло сив мат

ГРАНИТОГРЕС
 
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15/90см
- цвят: бежов арт. N:1002030463

17 99
лв./кв.м.

арт. N:1002030508

17 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер:15.5/60.5см
- цвят: крем, кафяв,    
   бежов, светло сив

арт. N:1001030389
              1001030426
              1001030517
              1001030518

17 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1002030525

2899
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 30/60см
- дебелина: 9,5 мм
- цвят: бежов, сив
- ефект: мат

арт. N:1001030560
             1001030561

18 49
лв./кв.м.

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

арт. N:1002030440              
               1002030474

15 99
лв./кв.м.

арт. N:1001010327, 334

15 99
лв./кв.м.

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

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

арт. N:1001020136

15 99
лв./кв.м.

Н О В О

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 20/120см
- цвят: сив арт. N:1002030608

23 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС 

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

арт. N:1002030524

21 99
лв./кв.м.

Продажбата на продукти с мерна единица кв.м. в онлайн магазина се осъществява само на пакет.
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ТЕРАКОТ 
- първо качество
- размер: 40/40см 
- цвят: св.бежов

ГРАНИТОГРЕС
 
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 45/45см арт. N:1002030481

12 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:1002010249

16 99
лв./кв.м.

арт. N:1002010250

17 99
лв./кв.м.

арт. N:1002020219

15 99
лв./кв.м.

ОБЛИЦОВЪЧЕН КАМЪК 

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

арт. N:1002030460-461
              1002030469

16 99
лв./кв.м.

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

ФАЯНС
- първо качество
- размер: 30/60см
- цвят: тъмна маслина

ОБЛИЦОВЪЧЕН
КАМЪК
- първо качество
- eкстериорен
- размер: 23/46см

арт. N:1001030550

21 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33/33см
- цвят: крема

арт. N:1001030144

16 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Полша
- размер: 30/30см
- цвят: сив, бежово-кафяв
- ефект: имитация пясък

арт. N:1002030496

10 49
лв./кв.м.

Можете да използвате облицовъчни плочи, за да облепите 
камината си,  цяла стена в дома или да придадете оригинална 
визия на фасадата на къщата си. Облицовъчен камък Адобе Куеро 
на Keros е модерна облицовка за стени. Подходяща за внасяне на 
свеж акцент и оригинална визия във вашия интериор и екстериор.   

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

арт. N:1002030501-502

21 99
лв./кв.м.

арт. N:1001010204-205

13 49
лв./кв.м.

ФАЯНС
- първо качество
- размер: 25/40см
- цвят: св. бежов, 
   т. бежов
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арт. N:0104020033

45990
лв.

ТЯЛО ЗА СИФОН
- подов, лентов, 750мм
- с перфорирана решетка
- лесен за почистване
- странично отводняване ∅40 мм
- воден и сух затвор (при изсъхване на сифона спира  
   неприятните миризми) арт. N:0402070457

129 00
лв./бр.

ЧЕТКА ЗА 
ТОАЛЕТНА
- хром

арт. N:0106030141

7 59
лв./бр.

КЕРАМИЧЕН
МОНОБЛОК

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

арт. N:0103030177

97 00
лв./бр.

ДУШ 
СИСТЕМА
Point

- стационарен и 
подвижен душ, шлаух

Н
О

В
О

арт. N:0102030194

6900
лв./бр.

- за умивалник, стоящ

арт. N:0102010572

82 90
лв./бр.

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35 мм

- за умивалник за кухня,  
   стоящ, висок

арт. N:0102020217

30 99
лв./бр.

- за умивалник, стоящ

арт. N:0102010614

37 99
лв./бр.

- за вана/душ

арт. N:0102010615

49 99
лв./бр.

- за вана/душ, стенен

арт. N:0102010573

76 90
лв./бр.

МИВКА* 
PRESIDENT

- размер: 55 см
- цвят: бял

*смесителят не е включен в цената

ПОЛУКОНЗОЛА 
PRESIDENT

- цвят: бял

арт. N:0103010247

3099
лв./бр.

арт. N:0103010248

2699
лв./бр.

Н
О

В
О

МИВКА
- размер: 40 см
- цвят: бял арт. N:0103010358

16 49
лв./бр.

арт. N:0102030164

17990
лв./бр.

ДУШ 
СИСТЕМА
- стационарен и
   подвижен душ, 
   шлаух със смесител
- квадратна пита

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

СМЕСИТЕЛИ 
- GRANDE
- хром, керамична 
   глава ∅35мм

25
години

гаранция



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
БОЙЛЕР  BILIGHT
- модел: GCV 50 44 20 В11 TSR 
- вертикален
- обем: 50 литра  
- мощност: 2kW  
- енергиен клас С
- год. консумация на 
  ел.енергия 1421 kWh

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
БОЙЛЕР BILIGHT 
- вертикален
- мощност: 3kW
- енергиен клас С

в България

произведено

в България

произведено

- модел: GCV 100 44 30 В11 TSR
- обем: 100 литра
- год. консумация на 
   ел.енергия 2734 kWh

арт. N:0702030122

24900
лв./бр.

арт. N:0702030127-128

23300
лв./бр.

- модел: GCV 80 44 30 В11 TSR
- обем: 80 литра
- год. консумация на 
   ел. енергия 2762 kWh

арт. N:0702030121

219 00
лв./бр.

арт. N:0702030114

199 00
лв./бр.

5
години

гаранция

5
години

гаранция

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

I БАНЯ 9

АКСЕСОАРИ 
ЗА БАНЯ
- произход: Турция
- хром и стъкло
- комплект: 7 части

арт. N:0106010888

27 99
лв./к-кт

арт. N:0101010633

25900
лв./бр.

арт. N:0101010632

16400
лв./бр.

Н О В О

МЕБЕЛИ 
ЗА БАНЯ 
МИНА PVC

ШКАФ С 
ОГЛЕДАЛО
- цвят: бял 
- размери: 55/14.5/60см

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

МЕБЕЛ 
ЗА БАНЯ 
- конзолен
- цвят: бял
- размери: 50/40/55см

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

арт. N:0101030351

9400
лв./бр.

Н О В О

*смесителят не е 
включен в цената

СТОЯЩ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛ 
С ГЪВКАВ ЧУЧУР CASCADA
- модел: DO-6
- номинална мощност: 3000 kW
- мигновено загряване на водата
- мин. водно налягане - 0,03 Mpa
- водоустойчив: IPX4

арт. N:0702010038

3999
лв./бр.

2
години

гаранция

арт. N:0101010377

16400
лв./бр.

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

ниско ниво на шум
арт. N:0905030100

2999
лв./бр.



С У П Е Р  Ц Е Н А
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DEKORATOR 
COLOR WEEKEND 
ЦВЕТЕН ЛАТЕКС

- за вътрешно боядисване
- покривност: 8 -10 кв.м/л за слой
- устойчива на мокро триене 

11 99
лв./бр.

2.5 л

цени от
24 цвята

ГРУНД ЗА ИЗОЛИРАНЕ 
НА ПЕТНА
 
- акрилен грунд, покриващ петна от сажди,   
   мухъл, наводнения, мазнини и др.
- покривност: 7-9 кв.м/л

арт. N:0205010307

1299
лв./бр.

750 мл

арт. N:0205020133

8 59
лв./бр.

0,750 л

арт. N:0205020134

2599
лв./бр.

2,5 л

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

56 90
лв./бр.

2.5 л

арт. N:0203030091

26 99
лв./бр.

1 л

арт. N: 0203030090

107 90
лв./бр.

5 л

арт. N:0203030092

18500
лв./бр.

10 л

арт. N: 0203030089

БОЯ ЗА ВЛАЖНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
- за вътрешно боядисване на
   помещения с висока влажност
- дълготрайна защита от 
   появa на мухъл 
- покривност: 14 кв.м./л за слой
- цвят: бял

ФАСАГЕН  УЛТРА

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

15 59
лв./бр.

2.5 л

арт. N:0204010053

23 99
лв./бр.

4 л

арт. N:0204010058

4899
лв./бр.

8.5 л

арт. N:0204010059

81 90
лв./бр.

15 л

арт. N:0204010060

МАСЛО ЗА ДЪРВО
LEVIS HRDWOOD OIL
- за външна употреба
- покривност: 16 кв.м./л
- цвят: тик, безцветно
- опаковка: 1 л

2999
лв./бр.

1 л

арт. N:0205020023-024

безплатно 
тониране

6490
лв./бр.

25 кг

арт. N:0204030347

СТРУКТУРНА МАЗИЛКА
СЪС СИЛИКОН
- за нанасяне върху външни повърхности
- висока пропускливост на водни пари
- устойчивост на атмосферни 
   влияния и агресивни фактори на 
   околната среда
- матов финиш
- структура 1,5мм драскана

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

във всички цветове
по картел 
Levis Colour Palette 

17 99
лв./бр.

2.5 л

арт. N:0203010097

ЛАТЕКС СУПЕР БЯЛ
- устойчива декоративна боя 
   за вътрешно боядисване 
   на водна основа
- висока покривност и белота
- покривност: 100-120мл/кв.м.
- бази за тониране

цената важи за 
всички бази за тониране

12 99
лв./бр.

2.5 л

35 99
лв./бр.

8.5 л

59 99
лв./бр.

15 л

17 99
лв./бр.

4 л
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БЪРЗОСЪХНЕЩА 
ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ
AKRYLCOL MAT

- 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.

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

ВОДОРАЗРЕДИМ
ОТЛИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ 
И UV ЛЪЧИ

14 99
лв./бр.

0.9л

арт. N:0202040001-007

ЛАЗУРЕН ЛАК 
ЗА ДЪРВО 

- за интериор и екстериор
- опаковка: 0.650л и 2.5л
- покривност: 10-12 кв.м/л    
   за слой

5 99
лв./бр.

650 мл

арт. N:0202030028

1299
лв./бр.

650 мл

ЛАК ЗА ПАРКЕТ
AQUIS DIAMOND HARD
- полиуретанов лак за паркет
- серия: Diamond Hard
- покривност: 80-100мл/кв.м 

ИМПРЕГНАНТ ЗА ДЪРВО
BOCHEMIT OPTIMAL FORTE APP  
 
- готов за употреба
- за дълготрайна защита на дървесината
   от плесени, насекоми и гъби
- покривност: 5кв.м/кг
- цвят: безцветен, кафяв

21 99
лв./бр.

5 л

8 59
лв./бр.

1 л

АЛКИДНА БОЯ 
ПРОТЕКТА 3В1
- преобразувател на ръжда, грунд и 
   декоративно покритие в едно
- покривност: 15 кв.м./л за слой

8 99
лв./бр.

500 мл

14 цвята

12 цвята

БОЯ ЗА ДЪРВО 
С РЕТРО ЕФЕКТ 

- акрилатна боя с отлични свойства за
   шлайфане с цел постигане на ретро ефект
- устойчиво покритие за 
   интериор и екстериор
- за стари и нови мебели, дървени     
   конструкции, дюшемета, ламперии и др.
- цвята: кафе, олив, капучино, графит, бял
- покривност: 10-12 кв.м./л

ТРИ ТЕХНИКИ 
В ЕДИН  ПРОДУКТ

16 99
лв./бр.

0,7 кг

цени от

арт. N:0201020096-
               0201020100

ВОДОРАЗРЕДИМ
БАЙЦ-ЛАК ЗА ДЪРВО
SIKKENS CETOL WF 761
- защита от атмосферни влияния 
   и UV филтър
- за екстериор и интериор  

18 99
лв./бр.

0,750 л

цени от
8 цвята

ЕКСТРА АЛКИДНА БОЯ
ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ 
LIFE STYLE
- покривност: 8-10 кв.м./л за слой
- опаковка: 0,650 л

5 49
лв./бр.

цени от
22 цвята

арт. N:0803040038

169 00
лв./бр.

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

AKRYLCOL MAT
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ЛЕПИЛО 
ЗА ПЛОЧКИ
СМ12 FLEX WHITE
- 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 интериорна и екстериорна 
   употреба
- клас С2Е
- цвят: бял

арт. N:1101010116

15 29
лв./бр.

25 кг

арт. N:1101010085

16 99
лв./бр.

25 кг

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ 
CERAM 225

- лепило за плочки с повишена еластичност,  
   за лепене на плочка върху плочка
- за полагане на керамични плочки, теракота,  
   гранитогрес, ест. каменни облицовки
- за интериор и екстериор
- удължено отворено време
- клас C2TES1

арт. N:1101070006

16 19
лв./бр.

25 кг

НИВЕЛИРАЩА СМЕС 
НИВЕЛО КУАТРО

- саморазливна нивелираща смес на 
калциево-сулфатна основа
- за създаване на равни повърхности с 
дебелина от 1мм до 20мм
- подходяща за подово отопление,преди 
полагане на плочки и подови настилки 
- разход: около 1.5кг/кв.м. за 1мм дебелина

арт. N:1101020075

17 09
лв./бр.

25 кг

ЛЕПИЛО - 
ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС 
ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 
СТАРКОНТАКТ БЯЛ 
 
- смес за лепене и шпакловане на всички 
видове топлоизолационни плоскости
- разход: за лепене: 4.5-5.5кг/кв.м., 
                   за шпакловане: 3-4кг/кв.м.
- цвят: бял

ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ
ADESILEX P7
- лепило за плочки 
   с повишена еластичност
- за лепене на плочка върху плочка
- за полагане на керамични плочки, теракота,   
   гранитогрес, ест. каменни облицовки
- без вертикално приплъзване
- за интериорна и екстериорна употреба
- клас С2Т 

арт. N:1101010120

13 49
лв./бр.

25 кг

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА 
СМЕС
MAPELASTIC 
AQUADEFENSE
- готова за употреба, бързосъхнеща, 
   еластична, течна мембрана
- за хидроизолация на балкони, бани, 
   около душ кабини, в сауни и 
   всякакви мокри помещения
- за интериорна и екстериорна 
   употреба

арт. N:1102060090

125 00
лв./бр.

15 кг

арт. N:1106050076

73 99
лв./бр.

30 м

УПЛЪТНИТЕЛНА 
ЛЕНТА 
ЗА 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 
MAPEBAND EASY
- гумена лента между два слоя 
  нетъкано платно
- за оформяне на еластични фуги
   в хидроизолационни системи

С У П Е Р  Ц Е Н А

20 %
НА ВСИЧКИ НАЛИЧНИ 

ПРОДУКТИ

МЕСЕЦ НА

*отстъпката не важи за 
стоки със специална 

и/или промо цена
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*отстъпката важи за всички налични цветове

ФУГИРАЩИ СМЕСИ 
CE40 AQUASTATIC
  
- гъвкави, аквастатични 
   фугиращи смеси
- за фуги с ширина до 8мм
- опаковка: 2кг

20 %
ФУГИРАЩИ СМЕСИ CE40 

AQUASTATIC

арт. N:1101090054 - 1101090076, 1101090335, 1101090337, 1101090338, 
1101090343, 1101090344, 1101090345, 1101090348, 1101090349 

КОНСУМАТИВИ 
ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

арт. N:1102080001

0 79
лв.

арт. N:1102080014

1 29
лв.

арт. N:1102080123

1 19
лв.

арт. N:1102080013

0 89
лв.

арт. N:1106040048,050

8 99
лв./бр.

750 мл

ПОЛИУРЕТАНОВА 
ПЯНА
- компонентна,
   разширяваща се, за лепене 
   на изолационни панели, 
   запълване на кухини
- за многократна употреба 
  с накрайник Genius gun
- ръчна, пистолетна

арт. N:1106030044-047

8 29
лв./бр.

600 мл

ПОЛИУРЕТАН 
SOUDAFLEX
-40 FC 

- еднокомпонентен
- лепило на
   полиуретанова основа 
- за външнa и вътрешнa 
   употреба
- цвят: бял, сив, 
   черен, кафяв

УНИВЕРСАЛЕН 
СИЛИКОН CS 24
- за кухни, бани, мокри  
   помещения, устойчив  
   на UV лъчи
- с високо съдържание
   на фунгициди
- цвят: бял, прозрачен

арт. N:1106010056-057

5 29
лв./бр.

280 мл

арт. N:1106020052

9 99
лв./бр.

375 г

БЪРЗО-
СВЪРЗВАЩО 
МОНТАЖНО
ЛЕПИЛО
- за лепене на дърво,  
   метал, зидария,  
   керамика, бетон, 
   гипсокартон, ПДЧ, 
   шперплат, камък,    
   пластмаса и др.
- без разтворител

арт. N:1106010037

3 49
лв./бр.

280 мл

АКРИЛЕН 
УПЛЪТНИТЕЛ
CS11 ACRYL 

- за запълване на
   пукнатини и фуги
   на открито и закрито
- захваща добре към бетон,   
   тухла, дърво, гипсови
   плоскости и др.
- върху него може да се боядисва
- цвят: бял

МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛНА 
СГЪВАЕМА 
СТЪЛБА 
KEXUN
- четирираменна
- товароносимост: 150кг

арт. N:1107020013

8899
лв./бр.

4х3 стъпала

ДЪРВЕНА
СТЪЛБА

МЕТАЛЕН СТЕЛАЖ
 
- сглобяем: 5 рафта
- размери: 180/90/40см
- безвинтов монтаж

175
kg

арт. N:0302120018

3490
лв./бр.

- алуминиев ъгъл:
   23/23мм 2.5м-рифелован - ПВЦ водооткапващ ъгъл 2м

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

арт. N:1107040041

35 99
лв./бр.

3 стъпала, 105см

арт. N:1107040043

4999
лв./бр.

6 стъпала, 192см



MОТОРНА КОСАЧКА
P46 B
- мощност: 1700W(2.27к.с.)
- марка и модел на двигателя:  
   Briggs&Stratton 300E
- обем двигател: 125куб./см
- ширина на косене: 46см
- височина на косене: 28-92мм 
- метален корпус на косачката
- кош за трева: 60л

арт. N:0804020139

419 00
лв./бр.

арт. N:0804020120

109 00
лв./бр.

ТРИМЕР 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ART 24
- мощност: 400W
- ширина на косене: 24см
- регулиране на рамото: 
   80-115см

EЛЕКТРИЧЕСКА 
КОСАЧКА 
DLM1400E
- мощност: 1200W  
- диаметър на косене: 320мм
- обем на коша: 35 л

КОСАЧКА
ТРИМЕР ЗА ТРЕВА 
RD-GT11Q
- мощност: 350W  
- ширина на косене: 25см
- регулиране на рамото: 
   80-110см

арт. N:0804020118

109 90
лв./бр.

арт. N:0804020087

219 00
лв./бр.

ТРИМЕР
МОТОРЕН 
SMART BC43 
- мощност: 1200W(1.61 к.с.)
- обем двигател: 42.7куб./см.
- работна ширина корда: 42см
- работна ширина нож: 25.5см
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арт. N:0804020067

39 00
лв./бр.
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ЪГЛОШЛАЙФ GWS 7-115 E
PROFESSIONAL

- мощност: 720W
- диаметър на диска: 115мм
- рег.на оборотите: 2800–11000об./мин
- много малка (176 мм) 
   обиколка на ръкохватката 

арт. N:0801010013

129 00
лв./бр.

арт. N:0801010066 

219 00
лв./бр.

арт. N:0802030062 

279 00
лв./бр.

ЪГЛОШЛАЙФ GWS 20-230JH 
PROFESSIONAL
- мощност: 2000W
- обороти на празен ход: 6600об./min 
- диаметър на диска: 230мм
- бронирани намотки
- плавен старт

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

арт. N:0801020024

119 00
лв./бр.

ПРОБОДЕН
ТРИОН
4329
- мощност : 450W
- лята алуминиева основа
- регулиране на оборотите: 500-3100 об./мин.
- лост за регулиране на махалното отклонение
- рязане под ъгъл: 0°- 45°

арт. N:0805020315

22 50
лв./бр.

БЕЗКОНТАКТЕН ТЕСТЕР ЗА 
НАПРЕЖЕНИЕ ACTIVEFINDER
LASERLINER 

- дистанционно откриване
   на активни жици от 24 до 1000 V/AC
- открива прекъсвания на жици и кабели
- LED осветяване за сигнализиране 
   на елекрическо напрежение
- вградено фенерче

арт. N:0804010172-0804010147

119 90
лв./бр.

ЦЕНТРОБЕЖНА 
МНОГО-
СТЪПАЛНА
ПОМПА 

- мощност: 750W    
- максимален дебит: 3180 л/ч  
- воден стълб: до 45м  
- дълбочина на засмукване: до 8м 
"присъединителен размер: 1"""

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

ДЕТЕКТОР COMBIFINDER PLUS
LASERLINER
- сканирa за метали: стомана до 7.5см,
   цветни метали до 5см, жици до 4 см
- превключване между различните функции
   само чрез един бутон
- акустичен и визуален сигнал при 
   откриване на обекти
- Auto-Calibration: калибрира уреда автоматично арт. N:0805060171

6490
лв./бр.

арт. N:0804010057

59 99
лв./бр.

ПОТОПЯЕМА 
ПОМПА 
RD-WP18
- за чиста вода
- мощност: 300W
- макс. дебит: 18 l/min
- макс. дълбочина 
   на потапяне: 7м
- макс. напор: 60м  

арт. N:0804010134

109 00
лв./бр..

ПОТОПЯЕМА
ВОДНА
ПОМПА RD-WP39
- за замърсена вода
- мощност: 1100W
- макс. дебит: 308 l/min
- макс. дълбочина 
   на потапяне: 7м
- макс. напор: 8м  

арт. N:0801030059

149 00
лв./бр.

РЪЧЕН 
ЦИРКУЛЯР 
DACS1800
- мощност: 1800W
- диаметър на диска: ∅210мм
- дълбочина на рязане 
   в дърво: 90°-70мм
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LED AПЛИК ЗА БАНЯ
ZOE LED*
- покритие: хром
- размер: 40/15.1/6.7см 
- студена светлина: 4000К
- IP44
- 8W

ЛУНИ 
ЗА ВГРАЖДАНЕ 
PICCO
- цвят: графит, бял, хром, хром мат

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА BALI LED*
- живот 25 000 часа
- неутрална дневна светлина 4000К
- степен на влагозащита:IP 54
- мощност:

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

*Съдържа светодиоден източник
  А+, който не се подменя

LED ОСВЕТИТЕЛНИ 
ТЕЛА FLAT*
- живот: 35 000 часа 
- неутрална дневна светлина: 4000К
- индекс на защита: IP20

КЛЮЧОВЕ 
И КОНТАКТИ 
СЕРИЯ KARRE PLUS
- цвят: бял

СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ 
FLICK OPAL LED
- живот: 25000 часа
- топло бяла светлина: 3000К
- неутрална дневна светлина: 4000К
- енергиен клас А+
- филамент опал

арт. N:0901030779

29 99
лв./бр.

арт. N:0901070028-031

1 49
лв./бр.цени от

арт. N:090106074

14 99
лв./бр.

18W 600мм

арт. N:090106075

2099
лв./бр.

36W 600мм

арт. N:0901030889

8 89
лв.

12W

арт. N:0901030890

10 99
лв.

16W

арт. N:0901030891

11 99
лв.

16W

арт. N:0901070102

5 99
лв.

∅120 6W 

арт. N:0901070105

5 99
лв.

120х120 6W

арт. N:0901070106

9 49
лв.

170х170 12W

арт. N:0901070103

9 49
лв.

∅170 12W 

АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ

- серия: Е61N+

арт. N:0905020051

9 99
лв.

63А  

арт. N:0905020049

5 99
лв.

40А  

арт. N:0905020066

5 29
лв.

32А  

арт. N:0905020050

8 99
лв.

50А  

4 99
лв.

10А, 16А, 20А, 
25А

арт. N:0901070104

12 49
лв.

∅225 18W 

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

арт. N:0901070107

12 49
лв.

222х222 18W

СВЕТОДИОДНИ ПАНЕЛИ
- цвят: бял
- живот: 30 000 часа 
- за вграждане   
- неутрална дневна светлина: 4000К

к-т с LED захранване

GRID LED

ESTE LED

арт. N:0904010921

479
лв.

ключ девиаторен

арт. N:0906040277-278

2 79
лв.

4W Е14 3000K, 4000K

арт. N:0906040279-282

2 79
лв.

4W Е14, Е27 3000K, 4000K

арт. N:0904010917

3 79
лв.

ключ единичен

арт. N:0906040275-276

3 99
лв.

8W Е27 3000K, 4000K

арт. N:0904010919

439
лв.

ключ двоен

арт. N:0906040350-351

5 09
лв.

9,5W Е27 3000K, 4000K

арт. N:0904010926

429
лв.

контакт единичен

арт. N:0904010928

499
лв.

контакт двоен

СВЕТОДИОДНА
ЛАМПА
PLAM LED 
VIVALUX

- 6.5W E27 
- живот: 25000 часа
- топла светлина: 
   1300-1700K
- енергиен клас А+ 

11 99
лв.

арт. N:0906040285

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ BETA LED
- живот: 15000 часа 
- топло бяла светлина: 3000K
- неутрална дневна 
   светлина: 4000К
- студена светлина 6400К
- енергиен клас А+ 
- 3W G5.3 3000K,
   4000K, 6400K

1 89
лв.

арт. N:0906040242-244

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ PHILIPS
- живот: 15000h
- топло бяла светлина 2700К
- неутрална дневна светлина 4000К
- енергиен клас А+
- 13W Е27 1521lm 2700K 
- 13W Е27 1521lm 4000K

6 89
лв.

арт. N:0906040172-173
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ПЛАФОН
FLOWER*
- хром държач
- декоративно стъкло 
- диаметър: ∅ 300
- мощност: 60W E27

арт. N:0901030505

7 99
лв.

арт. N:0901030507

1099
лв.

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА* 

- цвят: хром
/ прозрачно/ бяло
- мощност: 40W Е27

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ*
- цвят: жълта патина
- мощност: 100W E27
- степен на защита: IP 44

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

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

Н О В О

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ 
TOSCA *VIVALUX
- цвят: черен
- мощност: 60W E27
- степен на влагозащита: IP 44

арт. N:0901020353

1499
лв.

единица

арт. N:0902010266

17 99
лв.

надолу

арт. N:0902010268

17 99
лв.

висящ
арт. N:0902010267

17 99
лв.

нагоре

арт. N:0902010182

2279
лв.

нагоре

арт. N:0902010183

2279
лв.

надолу

арт. N:0902010184

2399
лв.

висящ

арт. N:0902010185

2399
лв.

стоящ h50см

арт. N:0902010187

13800
лв.

стоящ h200см

арт. N:0902010186

4299
лв.

стоящ h100см

арт. N:0902010269

17 99
лв.

стоящ H=43см

арт. N:0902010270

3999
лв.

стоящ H=100см

арт. N:0901020354

2999
лв.

двойка

арт. N:0901020356

4599
лв.

тройка

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА* 
СЕРИЯ DIAMOND
- живот 20 000 часа   
- неутрална дневна светлина 4000К  
- мощност: 12W, 18W

арт. N:0901030860

21 99
лв.

∅330

арт. N:0901030859

17 99
лв.

∅260

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ 
TINO*
- цвят: черен  
- степен на защита: IP 33  
- мощност: 60 W  E27
- надолу, нагоре, висящ

11 59
лв./бр.

арт. N:0902010066-068

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА* 

- цвят: хром мат
- неутрална дневна светлина: 4000К

4999
лв./бр.

арт. N:0901030947

тройка

7990
лв./бр.

арт. N:0901030948

четворка

7990
лв./бр.

арт. N:0901030949

петица

АПЛИК
FLOWER*
 
- хром държач 
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27
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ГРАДИНСКИ СЕТ ASTOR

- 3 части
- естествен ратан
- размер на столовете: 66 х 65 х 70см
- размер на масата: ∅55см х 48см
- комплект с меки възглавници арт. N:0501020037

16600
лв./бр.

арт. N:0505010031

265 00
лв./бр.

ШАТРА
- градинска 3/3 метра
- бежова, метални страни, завеси и комарници

ШАТРА
- размер: 3/3м
- цвят: син
- pop-up арт. N:0505010046

97 00
лв./бр.

арт. N:0501010360

23 99
лв./бр.

СТОЛ
- цвят: капучино
- ПВЦ ратан
- размер: 55/54/42см

арт. N:0501010359

39 99
лв./бр.

МАСА
- ∅ 70см
- закалено стъкло, 
- цвят: черен
- със стоманени рамки

арт. N:0501020069

26900
лв./бр.

25 %
ГРАДИНСКИ ТЕКСТИЛ

Възможност за поставяне 
на чадър в средата на масата

ГРАДИНСКИ СЕТ
- 5 части
- алуминиеви рамки 
- размер на маса: ∅106см, височина: 70см
- размер на столовете: 46/48/93см
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ШАТРА
- материал: полиестер
- размер: 3/3м
- цвят: бяло-зелено райе арт. N:0505010032

5900
лв./бр.

арт. N:0501040139

9900
лв./бр.

арт. N:0501040120

63 99
лв./бр.

ГРАДИНСКА ПЕЙКА
- дърво и метал
- размер: 122/60/80cm
- товароносимост: 180кгарт. N:0501020060

19500
лв./бр.

ГРАДИНСКИ СЕТ
- 3 части
- ковано желязо
- размер на масата: 60/72см
- размер на стола: 40/47/91см

С У П Е Р  Ц Е Н А

ГРАДИНСКА
ЛЮЛКА 
- метална конструкция и текстил
- размер: 170/110/153см
- товароносимост до 210кг
- сенник и възглавница
- цвят: сив 

Използвайте градинската шатра като практично допълнение за вашата 
градина. Със своя изчистен дизайн и функционалност, тя е чудесен избор за 
приятелски срещи на открито, светски партита, бизнес събития и релакс 
през почивните дни. 

арт. N:0501020058

169 00
лв./бр.

ГРАДИНСКИ СЕТ
- материал: PVC плат и метални рамки
- прахово боядисан
- маса: 90/50/41см, 5мм темперирано черно стъкло
- единични столове 2 бр.: 60/62.5/78см
- двойна пейка 1 бр.: 107/62.5/78см
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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.

20м

арт. N:0503010120

6590
лв.

50м

ЛОПАТА
- градинска заострена STANDART 
- метална дръжка 1230 мм

ЛОПАТА
- къмпинг заострена STANDART
- метална дръжка 850 мм
 

ЛОПАТА
- за пясък подсилена STANDART 
- метална дръжка 1250 мм

ЛОПАТА 
- права STANDART
- метална дръжка 1250 мм

ВИЛА
- четиризъба STANDART
- метална ергономична дръжка 1350 мм

ВИЛА
- четиризъба XL STANDART
- метална ергономична дръжка 1550 мм

арт. N:0504010112

18 99
лв.

арт. N:0504010114

18 99
лв.

арт. N:0504010115

18 99
лв.

арт. N:0504010149

27 99
лв.

арт. N:0504010150

2899
лв.

арт. N:0504010113

13 59
лв.

арт. N:0503020120

7 79
лв.

УНИВЕРСАЛЕН
ВОДЕН
ПИСТОЛЕТ 
- 8 вида струи

арт. N:0503030131

2 99
лв.

БЪРЗА 
ВРЪЗКА
ЗА МАРКУЧ 
- 1/2"

арт. N:0503030135

6 99
лв.

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

арт. N:0503030137

2 19
лв.

СЪЕДИНИТЕЛ
ЗА МАРКУЧ 

- 1/2"(13мм) 

ГРАДИНСКА НОЖИЦА
- 180мм

ЛОЗАРСКА НОЖИЦА
- 200мм
- гумирани дръжки

арт. N:0503020043

3 69
лв.

арт. N:0504020119

5 49
лв.

арт. N:0504020127

3 99
лв.

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

1069
лв.

арт. N:0502040313-317, 
              0502040487-489

090
лв.

СЕМЕНА
- цветя, подправки, 
   зеленчуци

АГРОПЕРЛИТ
- минерален подобрител за почва
- добавка за почвени и торфени субстрати

ТОРФЕН СУБСТРАТ BIOHUMUS
- универсален органичен тор
- биохумус от червен калифорнийски червей

ГРАДИНСКА ПРЪСКАЧКА
- вместимост: 1.5 л

арт. N:0502030069

1 09
лв.

5л

арт. N:0502030070

2 09
лв.

10л

арт. N:0502030071

3 99
лв.

20л

арт. N:0502030072

7 59
лв.

40л

арт. N:0502030012

2 89
лв.

5л

12 %
МАРКУЧИ И ЧАСТИ ЗА 

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
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Н
О

В
О

С У П Е Р  Ц Е Н А

арт. N:0705020171

3499
лв./бр.

арт. N:0705140218

3999
лв./бр.

арт. N:0701080097

9990
лв./бр.

арт. N: 0705020165

84 90
лв./бр.

арт. N:0705140202-203

19 99
лв./бр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СКАРА 
С МЕТАЛО-КЕРАМИЧНО 
ПОКРИТИЕ СКИТИЯ

- мощност: 1600W
- 12 бр. нагревателя с 
   метало-керамично покритие
- бързо нагряване на  
   работната повърхност
- нисък разход на
   електроенергия
- бързо и лесно почистване 
   без надиране
- размери:(В/Ш/Д): 9/45,5/26,5см

в България

произведено

В НЕСЕБЪР, АЙТОС  И ПРИМОРСКО

ПЕРАЛНА МАШИНА
AL 50
- капацитет на пране: 5.00кг
- обороти на центрофуга: 500 об.мин.
- размер(В/Ш/Д): 85/60/50см

арт. N:0701030179

29900
лв./бр.

ХЛАДИЛНИК
С ГОРНА КАМЕРА
- модел: GN 2601
- обем хладилник / фризер: 187/40 л
- размер (В/Ш/Д): 144/54/60см 
- цвят: бял

арт. N:0701010013

30900
лв./бр.

МИКРОВЪЛНОВА 
ФУРНА 

- модел: CDMO-2091
- мощност: 700W
- обем: 20 л
- размери: 45.2/26.2/34.6см
- цвят: бял

ГАЗОВ КОТЛОН 
ЕДИНИЧЕН
- модел: CGS-134SB
- за ползване на открито
- мощност на горелкaта: 3,5KW
- диаметър на горелката: ∅ 120
- материал: легиран грил

ЕДИНИЧЕН 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КОТЛОН
- мощност: 1500W
- размер: ∅18 см
- цвят: бял, кафяв

МИНИ 
ФУРНA 
GAMALUX  
 
- обем: 36л
- мощност фурна: 2 х 850W
- две емайлирани тави
- размер: 47,5/59/35см
- тегло: 12,56кг

279 лв.

134 лв.

133 лв.
арт. N:0804050056арт. N:0705080163

арт. N:0705140220

3
години

гаранция



арт. N:0301070038

6999
лв./бр.

арт. N:0602060341 

3999
лв./бр.

СЕРВИЗ 
ЗА ХРАНЕНЕ 

- 18 части
- порцелан, жълто цвете

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

I ДОМАКИНСТВО 22

Н
О

В
О

ДЪСКА ЗА 
ГЛАДЕНЕ
- размер: 38/110 см

арт. N:0606030021

9 99
лв./бр.

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

арт. N:0602020297

1 79
лв.

основна 24см

арт. N:0602020298

1 79
лв.

дълбока 22см

арт. N:0602020299

1 79
лв.

десерт 19см

арт. N:0602081258

5 49
лв.

купа 24см

ЧИНИИ АРКОПАЛ ЕВРИДЕЙ

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:0603010277

4 59
лв.

нож, 3 бр.

арт. N:0603020088

3 19
лв.

вилица
десерт, 6 бр.

арт. N:0603020087

3 19
лв.

вилица, 3 бр.

арт. N:0603030108

3 19
лв.

лъжица, 3 бр.

арт. N:0603030109

3 19
лв.

лъжица за 
чай, 6 бр.

арт. N:0603030110

2 99
лв.

лъжица за 
кафе, 6 бр.

СТЪКЛЕНИ ЧАШИ СЕРИЯ
АЛАНИЯ

арт. N:0602010297

3 79
лв.

190мл, 6 бр.

арт. N:0602010298

3 99
лв.

280мл, 6 бр.

арт. N:0602010299

3 99
лв.

260мл, 6 бр.

ЧАШИ

арт. N:0602010165

5 49
лв.

210мл, 6 бр.

- К-кт чаши
   за бяло вино

арт. N:0602010166

5 49
лв.

190мл, 6 бр.

- К-кт чаши
   за ракия

арт. N:0602010168

6 99
лв.

260мл, 6 бр.

- К-кт чаши за 
   червено вино

КОФА ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ
ИЗИ РИНГ К-КТ

арт. N:0605030843

74 99
лв./бр.

ЧИНИИ
ПОРЦЕЛАН

арт. N:0602020237

1 39
лв.

десертна 19см

арт. N:0602020236

2 35
лв.

основна 24см
арт. N:0602020238

1 99
лв.

дълбока 23см

арт. N:0602020239

3 19
лв.

основна 27см
арт. N:0602070034

1 99
лв.

купичка 18см

С У П Е Р  Ц Е Н А

СЕЙФ
ЕЛЕКТРОНЕН
- програмируема
   ключалка
- външни размери:
    350/250/250мм

арт. N:0606020002

19 99
лв./бр.

*десенът е илюстративен



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

УШИВАНЕ ПО РАЗМЕРИ 
ОТ КЛИЕНТА

СПАЛНО БЕЛЬО 
РАНФОРС - цвят: бял

СПАЛНО БЕЛЬО 
РАНФОРС 

РАЗЛИЧНИ ДЕСЕНИ

3589
лв.

3 части

- калъфка: 50х70см - 1 бр.
- чаршаф: 160х240см - 1 бр.
- плик: 160х220см - 1 бр.

4929
лв.

4 части

- калъфка: 50х70см - 2 бр.
- чаршаф: 240х260см - 1 бр.
- плик: 200х220см - 1 бр.

I ТЕКСТИЛ 23

ВЪЗГЛАВНИЦА  
 
- силиконов пълнеж  
- лицев плат: микрофибър 
- размер: 50 х 70 см  
- тегло: 650 г

арт. N:0604030139

499
лв.

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

арт. N:0604070521

12 99
лв./бр.

ХАВЛИЕНА 
КЪРПА
- 400г/кв.м. 
- 100%памук
- бяла

арт. N: 0604050972

11 99
лв.

90х200см

арт. N: 0604050974

1699
лв.

164х200см

арт. N: 0604050973

15 99
лв.

144х200см

арт. N:0604070393

1299
лв.

160х120см

арт. N:0604070394

1599
лв.

200х220см

арт. N: 0604050975

1899
лв.

180х200см

арт. N:0604020239

3499
лв./бр.

ХАЛАТ ЗА БАНЯ
- 100% памук 
- 240г/кв.м.
- размер: L

ДВУЛИЦЕВО
ШАЛТЕ*

 
- материал: полиестер

арт. N:0604061007

5 99
лв./бр.

35 x 140 см

ТИШЛАЙФЕР
- папрат листа
- широколистни листа

арт. N:0604061039-040

11 69
лв./л.м.

ширина 140см

ПОКРИВКА 

- романтика розово
- цветя сиво

ПРОТЕКТОР ЗА МАТРАК
- хавлиен, водонепромокаем

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

арт. N:0604061001

1999
лв.

100х140см

арт. N:0604061002

2299
лв.

140х180см

ПОКРИВКА
- папрат листа
- малки клончета
- едноцветен мат
- широколистни листа

Н О В О

арт. N:0604010948

095
лв.

30х50см

цени от

арт. N:0604010555

3 69
лв.

50/90см

цени от

арт. N:0604051379

7 29
лв.

чаршаф
150/240см 1бр.

арт. N:0604051376

1389
лв.

плик
150/220см 1бр.

арт. N:0604051377

1989
лв.

плик
200/220см 1бр.

арт. N:0604051375

4 79
лв.

калъфка
52/72см 2бр.

арт. N:0604051378

11 49
лв.

чаршаф
220/260см 1бр.

арт. N:0604050810

1029
лв.

чаршаф
220/240см 1бр.

*различни десени



е търговска марка на Бошнаков ЕООД

ISO9001

MASTERHAUS Бургас: 
пон.- съб. : 8.00 - 20.00 ч; 
нед.: 9.00 - 20.00 ч; 
тел.: 056 / 85 70 36
MASTERHAUS Несебър: 
пон.- съб. : 8.30 - 19.00 ч; 
нед.: 9.00 - 18.00 ч; 
тел.: 0554 / 67 335

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 - 18.45 ч; 
нед.: 9.00 - 18.00 ч; 
тел.: 0550 / 33 901
MASTERHAUS Айтос: 
пон.- съб. : 8.00 - 20.00 ч; 
нед.: 9.00 - 18.00 ч; 
тел.: 0558 / 29 960

Всички стоки могат 
да бъдат закупени и онлайн на 

www.masterhaus.bg

Заповядайте на демонстрациите 
на SIKA

21.04  вторник - Несебър
22.04  сряда - Бургас
27.04  понеделник - Айтос
28.04  вторник - Приморско 

20 %
ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ*

14.04  вторник - Несебър
15.04  сряда - Бургас 

Ideal Standart ще представи 
най-новите продукти.

15 %
В ДЕНЯ НА ДЕМОНСТРАЦИЯТА

29.04  сряда - Приморско
30.04  четвъртък - Несебър

Представяне на системини 
решения  с продуктите на  
Винербергер 15 %

В ДЕНЯ НА ДЕМОНСТРАЦИЯТАП
Р

О
Д

У
К

ТО
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 Д

ЕМ
О

Н
С

ТР
А
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И

И

*на всички налични продукти, без артикули на промо и специална цена.

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

ПЛАНИРАНИТЕ ДЕМОНСТРАЦИИ, ОБЯВЕНАТА ОТСТЪПКА ЩЕ ВАЖИ В ПОСОЧЕНИТЕ ДНИ!

01.04.2020г. - 30.04.2020 г.
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