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www.masterhaus.bg

специализирано издание

строителство
Предвид създалата се епидемиологична обстановка е възможно някои артикули да 

бъдат изчерпани и доставката им да не се осъществи в срока на промоцията.



ПОКРИВНИ СИСТЕМИ

2I  СТРОИТЕЛСТВО

*за керемида Констант Еко естествен цвят
керемиди, аксесоари, фолиа
гаранция 33 години

ЦЯЛОСТНИ 
ПОКРИВНИ КЕРАМИЧНИ 
СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ

БЕТОНОВИ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ, 
АКСЕСОАРИ, ФОЛИА, РЪЧНИ ИЗДЕЛИЯ, 
ПАВАЖИ

МЕТАЛНИ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ, 
КЕРЕМИДИ, ЕЛЕМЕНТИ, АКСЕСОАРИ, 
ТРАПЕЦОВИДНА ЛАМАРИНА

ПОКРИВНИ
ОТВОДНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

 покривът на столетието

1 27цени от цени от
лв./бр. 1 15

лв./бр.17 78
лв./кв.м.

арт.N 1103040377
1103040378

арт.N 1103040448

 цена от - 11.50 лв/кв.м. с ДДС*
*цената се отнася за керемида Бриз, червена и керемидено червена
**10 бр./кв.м.     

30
години

гаранция

*отстъпката важи за метални 
керемиди и трапецовидна ламарина

15%20 %собствен
внос

 Ако металните керемиди бъдат мон-
тирани правилно, те ще осигурят ви-
сока устойчивост и дълготрайна из-
дръжливост на вашия покрив. Те са 
предпочитани покривни материали. 
Металните керемиди са устойчиви 
на атмосферни въздействия. Поста-
вят се върху предварително изграде-
на дървена основа. Металните кере-
миди се редят чрез застъпване  и се 
закрепват чрез неръждаеми винтове. 
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БИТУМНИ 
ХИДРОИЗОЛАЦИИ

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛПОДПОКРИВНО ФОЛИО

- битумни мушами,  
   армирани със стъклен 
   воал,  стъклоплатно и  
   нетъкан полиестер
- предназначени за 
   хидроизолиране на  
   покриви и фундаменти
- без посипка и с цветна 
   посипка - сива, червена,   
   зелена
- от -25 до +1300С 

67600
лв.

арт. N:1103120080

Сет ∅160 7м 900

721 00
лв.

арт. N:1103120082

Сет ∅200 7м 900

арт. N:1103070028

6800
лв.

арт. N:1103070029

8400
лв.

20 %

за пароизолация на покривни конструкции
ширина - 1.60м
дължина - 50м
ролка - 80кв.м.
Walther 95 гр./кв.м. - 0.85 лв./кв.м.
Classic 120 гр./кв.м. - 1.05 лв./кв.м.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНИ 
КОМИННИ СИСТЕМИ

за всички
    видове котли

за всички
    видове горива

За да изолирате жилището си и да го предпазите от влага е важно 
да инвестирате в качествени материали. Битумната хидроизола-
ция е един от най-често използваните методи за предпазване от 
течове и конденз. Продуктът се характеризира с трайност, из-
дръжливост, водонепропускливост при ниски температури и 
устойчивост при високи. Полага се с  газопламъчно заваряване. За 
да се спре проникването на влага е необходимо да бъдат изолирани 
всички елементи на покрива.

БИТУМНИ 
ХИДРОИЗОЛАЦИИ

голямо 
разнообразие 
от греди, ребра, 
дъски и ламперия 
съхранявани на 
сухо и проветриво 
място

10
години

гаранция
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ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ
GUTTAGLISS DUAL
цветове - прозрачен, опал, бронз     
дебелини - 4, 6, 8, 10мм   
размери на склад - 2000 х 1050мм   
размери по заявка - 6000 х 2100мм

БИТУМНИ КЕРЕМИДИ
GUTTATEC
- форма - бибер - боброва опашка
- цвят - червен
- опаковка - 3кв.м./пакет
цена за кв.м. - 8.00 лв с ДДС
продажба само на пакет

КАМЕННА МИНЕРАЛНА ВАТА
размер 1200 х 600 мм
дебелина 50мм
пакет - 7.2 кв.м.
плътност - 50кг/куб.м. - 3.4 лв/кв.м.

СТЪКЛЕНА МИНЕРАЛНА ВАТА 
AKUSTIK BOARD
коефициент на топлопроводимост - 0.037 W/Mk

дебелина 50мм/пакет 12 кв.м.

дебелина 75мм/пакет 7.5 кв.м.

3499
лв./бр.

арт. N:1102030140

23 99
лв./бр.

арт. N:1103040305

арт. N:1102030129

3859
лв.

арт. N:1102030134

3619
лв.

15%
ПОЛИКАРБОНАТНИ 

ПЛОСКОСТИ

I  СТРОИТЕЛСТВО

Можете да използвате поликарбонатни плоскости както в бита, така 
и в строителството – за изграждане на навеси, покрити паркинги, за-
слони, автобусни спирки, парникови градини и др. Поликарбонатните 
плоскости се отличават със светлопропускливост, отлична топлоизо-
лация, UV-защитен слой, устойчивост на атмосферни влияния, звукои-
золация, противопожарна устойчивост и модерен естетичен вид.

Можете да полагате би-
тумните керемиди на купо-
ли, конусовидни и заоблени 
покриви. Представляват 
ленти, изрязани от листов 
хидроизолационен матери-
ал. Произвеждат се в раз-
лични цветове. Финалната 
им минерална посипка ги 
прави устойчиви на различ-
ни атмосферни влияния и 
увеличава изолационните 
им качества. Могат да бъ-
дат използвани върху по-
криви с различен наклон. 
Монтажът на покрив с би-
тумни керемиди се прави 
върху обшивка от дъски, 
която е гладка, почистена и 
прецизно наредена.
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ГИПСОКАРТОНЕНА ПЛОСКОСТ
- стандартна А10 9.5 х 1200 х 2000 мм
- стандартна А13 12.5 х 1200 х 2000 мм
- влагоустойчив Н13 12.5 х 1200 х 2000 мм
арт.N 1105010003, 1105010001, 1105010004

ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА
ECODRAIN
- система за дренаж и
   защита на хидроизолация
- ширина - 2 м
- височина - 8 мм
- дължина - 20 м
- тегло - 400 гр./м2
- ролка - 40 м2
продажба само на ролка - 56 лв/бр.

АРМИРАЩА МРЕЖА 
ПОЦИНКОВАНА
- размер 2х1м
- ∅1.8мм

СГЪВАЕМА ТАВАНСКА 
СТЪЛБА „TERMO“
- изработена от иглолистен материал
- за лесен достъп до
   таванските помещения
- лесен монтаж
- товароносимост  мах.160кг
- максимална височина
   на помещението 2800мм

размер 60х120
размер 70х120

УЛЕЙ
PP WAVE90
- размер: 1 м
- цвят: черен

ПРОФИЛИ ЗА ГИПСКАРТОН
- UD профил 28 х 27 х 3000 х 0.6 мм

- CD профил 60 х 27 х 3000 х 0.6 мм

18 49
лв./бр.

арт. N:1103050432

арт. N:1103080001

арт. N:1104020001

арт. N:1107040028
               1107040029

арт. N:1105030081

349
лв.

арт. N:1105030080

5 19
лв.

цени от 2 70
лв./кв.м. 16600

лв./бр.

1 40
лв./кв.м.

4 49
лв./лв.бр.

ЛЕПИЛО -
ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС
ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
FL 100 ST
- смес за лепене и шпакловане на 
топлоизолационни плочи от EPS и XPS
- разход за лепене 4-5кг/кв.м.
- разход за шпакловане 4-5кг/кв.м.
- цвят: бял
- опаковка: 25кг

ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ FLEXY 100
- за полагане на фаянс, теракота, 
   гранитогрес
- интериорна и екстериорна употреба
- за стени и подове
- клас С2ESI
- цвят: бял
- опаковка: 20кг

11 49
лв./бр.

арт. N:1101020102

1089
лв./бр.

арт. N:1101010114

I  СТРОИТЕЛСТВО



СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ
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ВАРОВИКОВ
ПОРТЛАНД ЦИМЕНТ
BRAVO
CEM II/B-LL42.5N
- за строителни разтвори
   и бетони
- за всички видове   
   довършителни работи
- опаковка - 25кг

ЛЕПИЛО ЗА ГАЗОБЕТОН
 WEBER 100G
- суха лепилна смес за зидане на всякакъв
   размер блокчета от газобетон
- за вътр. и външни условия
- разход: 12-18 кг/куб.м
   при слой 1 до 3мм
- опаковка - 25кг

БАУМИТ БЕТОН
- универсална суха смес за малки ремонтни работи
- за възстановяване на неконструктивни неармирани  
   бетонови части
- зърнометрия: 8 мм
- разход: около 20 кг/кв.м./см
- опаковка - 25кг

РАЗТВОР ЗА ЗИДАРИИ
ММ50
- варо-циментов разтвор за зидарии
- подходящ за тухли с вертикални отвори 
- не се стича
- разход - около 1.7кг/1л разтвор
- опаковка - 40кг

479
лв./бр.

арт. N:1101100101

5 99
лв./бр.

арт. N:1101080006

3 79
лв./бр.

арт. N:1101110093

5 59
лв./бр.

арт. N:1101080015

*част от продуктите не са налични в Айтос
Пясък фин
пакетиран 25кг

Филц промит
речен (объл) 25кг

Мозайка мраморна
бяла 2мм 25кг

Мозайка мраморна
бяла 4мм 25кг

арт. N:1101080060

149
лв.

арт. N:1101080074

149
лв.

арт. N:1101080061

249
лв.

Мозайка мраморна
бяла 6мм 25кг

Пясък кварцов 25кг

Вар гасена 10кг

Вар гасена 5кг

арт. N:1101080062

249
лв.

арт. N:1101080063

249
лв.

арт. N:1101080070

599
лв.

арт. N:1101110117

1 99
лв.

арт. N:1101110118

1 29
лв.

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

I  СТРОИТЕЛСТВО



СТРОИТЕЛЕН ИНВЕНТАР
АЛУМИНИЕВО 
МОБИЛНО 
СКЕЛЕ
- бърз монтаж 
   без инструменти
- макс.раб.височина 7м
- товароносимост 
   макс.180кг
- р-р на платформата:    
  1.50х0.60м

Базов модул CLIMTEC 0 

     

Базов модул CLIMTEC 1

К-т колела CLIMTEC 
∅125 мм 

Краен модул CLIMTEC 2 

Комплект 0+1+2+к-кт
колела

арт. N:1107050001

55200
лв.

арт. N:1107050002

48600
лв.

арт. N:1107050003

151 00
лв.

арт. N:1107050004

571 00
лв.

176000
лв.

7

СТРОИТЕЛНА
КОЛИЧКА 
- 90л 
- с твърдо колело
- до 100 кг
- поцинкована

ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВЪНШНИ БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ

БЕТОНОБЪРКАЧКА 
B-200 DENZEL 
- произход: Русия
- мощност: 1000W
- обем: 200 л
- чугунен венец

арт. N:0504040032

5690
лв./бр.

арт. N:0803030019

47900
лв./бр.

I  СТРОИТЕЛСТВО



19
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

Предвид създалата се епидемиологична обстановка е възможно някои артикули да 
бъдат изчерпани и доставката им да не се осъществи в срока на промоцията. 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 90

MASTERHAUS Айтос: 
пон. - съб.: 8.00-20.00 ч.  
нед.: 9.00-18.00 ч.  
тел.: 0558 / 29 960

Всички стоки от брошурата могат 
да бъдат закупени и онлайн на 

www.masterhaus.bg

20%
ОГРАДНИ ВРАТИ И ПАНА

собствен
внос

5
години

гаранция

2
години

гаранция

5
години

гаранция

RAL 7016

RAL 9005

RA L 9005

АМСТЕРДАМ

МОНАКО

ВИЕНА

ОГРАДНИ ПАНА


