от 1 до 31 май 2021

СПОДЕЛЕНИ
МАЙСКИ ВЕЧЕРИ

ГРАДИНСКИ СЕТ
ПЕНДЕЛ

АБАЖУР
ОТ РАТАН

- мощност: 40W E27
- цвят: кафяв

- цвят: кафяв
- размер: 460мм

7 29

лв./бр.

арт. N:0901020401

3499

лв./бр.

арт. N:0901020479

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- цвят: бежов, сив
- матиран релеф

13 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030654, 655

ЛЕКО
ИНТЕРИН
- отлична покривност
и белота,
добра разливност,
равномерен филм
- цвят: бял
- покривност: 12-14 кв.м./л за слой
8.5+1.5л подарък

39 99

лв./бр.

арт.N:0203010134

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

314 00

лв./бр.

арт. N:0501020067

КОСАЧКА
СМЕСИТЕЛ
- хром, керамична глава ∅35мм
- за умивалник
- стоящ без изпразнител

39 99

лв./бр.

арт. N:0102010400

- моторна самоходна
- модел: RD-GLM07
- мощност: 2.0kW (2.41 к.с.)
- обем двигател: 125 куб./см
- ширина на косене: 41см
- метален корпус
- кош за трева: 45л

349 00

лв./бр.

арт. N:0804020150

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 !

стил и удобство!

ТВОЯТ ПРОЕКТ:

ГРАДИНСКИ
СЕТ
- модел: Havana
- 3 части
- изкуствен ратан

199 00

лв./бр.

арт. N:0501020068

ГРАДИНСКИ СЕТ
БИРЕН СЕТ
С ОБЛЕГАЛКИ

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

		
- маса: 170/70/75см
- стол: 170/25/46см

199 00

214 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0501020078

арт. N:0501020041

ЕКСКЛУЗИВЕН ВНОС
ОГРАДНИ ВРАТИ И ПАНА VIENNA
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.

ГОТОВИ ЗА МОНТИРАНЕ!

ДВУКРИЛА
ОГРАДНА ВРАТА

2

години
гаранция

38500

- ширина 3.5м, височина 1.3-1.5м
арт. N:1104010172
- цвят: черeн

ОГРАДНА ВРАТА
ЛЯВА/ДЯСНА

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

79 00

лв./бр.

арт. N:1104010173

CE сертифициран
продукт

включени панти

лв./бр.

УЧАСТВАЙ В

ТОМБОЛА ЗА ВЕЛОСИПЕД

Всеки закупил оградни врати и/или пана с марка
POLBRAM в периода от 01.05 – 31.05.2021 има право да
участва в томбола за спечелване на велосипед,
предоставен от POLBRAM.
За участие в промоцията е необходимо да се попълни
талон, който клиентът получава при покупка на касата.

*Томболата важи единствено за физическите обекти на MASTERHAUS, в
градовете Бургас, Равда, Приморско и Айтос.
- ширина 0.9 м, височина 1.3-1.5м Не важи за онлайн магазинa www.masterhaus.bg
*Пълните условия ще намерите на сектор „Информация“
- цвят: черeн

135 00

лв./бр.

арт. N:1104010170-171

Подходящ за
автоматично управление

RAL 9005
прахово
покритие

I ТВОЯТ ПРОЕКТ

2

светлина в топлите
вечери!

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ГРАДИНАТА
И ТЕРАСАТА

НОВО
ПЕЙКА
- с облегалка и подлакътници
- материал: стомана и ковано желязо
- размер: Д/Ш/В: 127/61/87см

116

00

лв./бр.

арт. N:0501040164

ГРАДИНСКИ СЕТ

207

00

лв./к-кт

арт. N:0501020063

ГРАДИНСКИ
АПЛИК

- цвят: златна патина и цветно стъкло
- мощност: 60W E27
- степен на влагозащита: IP 44
- нагоре h35.5см, надолу h35.5см,
висящ, стоящ h36.5см

21 99

лв./бр.

- серия: ANDORA*		
- цвят: черен		
- индекс на защита: IP44
- мощност: 10W E27

23 99

лв./бр.

арт. N:0902010280-283

арт. N:0902030104

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

- серия: JARDIN*
- цвят: кафе
- мощност: 60W E27
- степен на влагозащита: IP 44
висящ, надолу, нагоре

стоящ h100см

30 99 46 99
лв./бр.

арт. N:0902010258-260

лв./бр.

арт. N:0902010261

I ТВОЯТ ПРОЕКТ

14 99

лв./бр.

арт. N:0902030119

висящ

19 99

лв./бр.

арт. N:0902030120

НОВО

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ
- серия: RIVIERA*
- цвят: бял и античен месинг
- мощност: 60W E27
- степен на влагозащита: IP 44
висящ
надолу

31 99 35 99
лв./бр.

арт. N:0902010290, 292

лв./бр.

арт. N:0902010289, 291

НОВО

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

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ

- серия: SYDNEY*
- мощност: 60W E27
- цвят: никел мат
- материал: щампована стомана
степен на влагозащита: IP 44
надолу

- 3 части
- метален

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ*

ФАСАДНИ АПЛИЦИ

ГРАДИНСКИ
ПЛАФОНИ*

LED ПРОЖЕКТОРИ
СЪС СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

- мощност: 40W E27
- степен на защита: IP 44
- ∅ 26 см
- цвят: антично кафяв,
черен, бял

- серия: ISOLA LED**
- живот: 25000 часа
- студена светлина 6400К
- вграден светодиоден източник
- степен на влагозащита: IP 65

19 89

лв./бр.

арт. N:0902010230, 234
0902010297

30W 350lm

60W 550lm

44 99 77 90
лв./бр.

арт. N:0902030129

лв./бр.

арт. N:0902030130

3

на сянка в летните дни!

ТВОЯТ ПРОЕКТ:

ЛЮЛКА
- материал: метал, текстил
- размер(в/ш/д): 170/153/110см
- товароносимост: до 220кг
- цвят: сив

99 00

ГРАДИНСКА
ШАТРА

лв./бр.

арт. N:0501040153

- размер: 3/4м
- цвят: екрю

397 00

лв./бр.

ГРАДИНСКИ
ЧАДЪР

арт. N:0505010045

- 3м, със стойка
- kонструкция от метал,
платно от полиестер
- с механизъм за настройка
- лесен монтаж/демонтаж
- висока UV защита и плътност
- цвят: бял, бежов
- размер: ∅300 х 240см

109

ТЕНТА
- алуминиева
- размер: 350/250см

277 00

00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0505010055,
0505010057, 0505010053

арт. N:0501040157-158

ПРАВОЪГЪЛНО
БАРБЕКЮ

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

- височина: 83см
- размер: 53/27см
- поставка за съдове и храни
- материал: стомана

65

4 99 13 99

00

лв./м

лв./бр.

арт. N:1004040008

лв./бр.

арт. N:1004040013

*артикулите не са част от промоционалната оферта

арт. N:0505020042

ПРИБОРИ
ЗА БАРБЕКЮ
- решетъчна лъжица, щипка и вилица
- материал: стомана
- дръжки от светло дърво
- връзки за закачане

14 99

лв./бр.

арт. N:0505030077

ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА

СКАРА ЗА РИБА

- височина на нишката: 20мм
- 3 цвята
- гъстота: 11550 бода/кв.м.
- ширина: 2м

- за барбекю
- размер: 55/30см
- материал: неръждаема
хромирана стомана
- дървена дръжка

8 99

7 59

лв./м

лв./бр.

арт. N:1004040009

арт. N:0505030089

I ТВОЯТ ПРОЕКТ

4

ПОДДРЪЖКА И ОБЗАВЕЖДАНЕ
НА ГРАДИНАТА

МАСА

СТОЛ

СТОЛ

- пластмасова
- диаметър: ∅60см
- цвят: бял

- пластмасов
- цвят: бял

9

слънчево и красиво!

33

99

лв./бр.

арт. N:0501010056

- пластмасов
- цвят: зелен

9

99

лв./бр.

арт. N:0501010170

арт. N:0501010062

НАДУВАЕМ
БАСЕЙН

- материал: пластмаса
- с подлакътник
- цвят: бял

- размер: 2.44/61 см
- без филтърна помпа
и филтър

52 99

арт. N:0505040112

- предназначена за парапет
- размер: ∅ 25х25см
- обем: 5л
- материал: пластмаса
- цвят: бял, сив, антрацит
- устойчивост на UV лъчи
и атмосферни влияния

- стъкло Orchid
- размер: 14/16см
- цвят: прозрачен, оранж
зелен, бургунди, розов,
лилав, винено червен

лв./бр.

7 19

лв./бр.

арт. N:0502060153-158, 0502060193

арт. N:0502011362-364

*артикулът не е част от промоционалната оферта

лв./бр.

арт. N:0504010111

ГРАДИНСКА
КОЛИЧКА
- пластмасова
- зелена/черна

35 99

лв./бр.

арт. N:0504040027, 028

ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА
GARDEN CLASSIC

САКСИЯ

КАШПИ*

27 99

лв./бр.

арт. N:0501010326

лв./бр.

арт. N:0501030026

- ръчно
- ∅ 150мм
- материал: подсилена
борова стомана
- дължина: 1060мм

42 90

55 90

лв./бр.

СВРЕДЛО

- пластмасова
- размер: 70/110см
- цвят: зелен

лв./бр.

ШЕЗЛОНГ

5 99

МАСА

99

- 7 части
- размер: 320/35см
- материал: пластмаса
- цвят: кафяв
- клик система за лесно свързване
- висока устойчивост на UV лъчи,
влага и ниски температури

14 99

лв./бр.

в Бургас, Несебър и Приморско

арт. N:0502070131

МАКАРА
С МАРКУЧ
- размер: 1/2"
- дължина: 20м
- в комплект със струйник
и преходи за бързи връзки

69 99

лв./бр.

арт. N:0503010039

ГРАДИНСКА
ПРЪСКАЧКА
- обем: 16л
- месингова дюза и клапан
- с метален удължител 130см
- налягане 2.4 да 3.1 bar

32 99

лв./бр.

арт. N:0503020150

I ТВОЯТ ПРОЕКТ

ЛОПАТА

- за пясък, профи

ЛОПАТА

- къмпинг заострена STANDART
- метална дръжка 85см

ЛОПАТА

- градинска заострена STANDART
- метална дръжка 123см

ВИЛА

- четиризъба STANDART
- метална дръжка 135см

13 99
16 99
22 99
29 99

лв./бр.

арт. N:0504010117

лв./бр.

арт. N:0504010113

лв./бр.

арт. N:0504010112

лв./бр.

арт. N:0504010149

5

ТВОЯТ ПРОЕКТ

поливай редовно!

ПОМПА

ПОМПА

ПОМПА

- центробежна
- модел: P2000G
- мощност: 450W		
- макс. дебит: 2000л/ч
- макс. напор: 30м
- дълбочина на засмукване: от 8м

- центробежна
- модел: P4000G
- мощност: 1100W
- макс. дебит: 4000л/ч
- макс. напор: 46м
- дълбочина на засмукване: от 8м

139 00

229 00

лв./бр.

ПОТОПЯЕМА
ПОМПА

ПОМПА
- хидрофорна
- модел: DAS4000/2
- мощност: 1200W
- макс. дебит: 3800л/ч
- макс. напор: 48м
- дълбочина на засмукване: 8м

- модел: SP 2 Flat *EU
- за чиста вода
- мощност: 250W		
- дебит: 6000л/ч
- дълбочина на потапяне: 7м

10900

129 00

лв./бр.

219 00

лв./бр.

арт. N:0804010139

лв./бр.

арт. N:0804010110

арт. N:0804010198

ГРАДИНСКИ МАРКУЧ

ВОДОСТРУЙКА
UNIAQUATAK125 W/EE

- зелен, четирислоен
1/2‘ - 25м

19 50

- макс. налягане: 125 bar
- макс. дебит: 360л/ч
- дюза Trio с настройки
за ветрилообразна,
въртяща се и концентрирана струя
- възможност за работа
с алтернативен водоизточник

лв./бр.

арт. N:0503010139

3/4‘‘ - 25м

24900

37 50

лв.

лв./бр.

арт. N:0804050063

- 1/2""(13мм)"

арт. N:0804010153

НОВО

- модел: RD-WP34
- мощност: 750W
- диаметър: 100мм
- напор: 55м
- размер на изхода: 1''
- дълбочина на потапяне: 10м

БЪРЗА ВРЪЗКА
ЗА МАРКУЧ

лв./бр.

арт. N:0804010152

ПОТОПЯЕМА
ВИНТОВА
ПОМПА

АДАПТОР

36900

лв./бр.

арт. N:0804010150

1/2-3/4-1"за кран

- хидрофорна
- модел: HWW4000/25G
- мощност: 1100W
- обем на резервоара: 24л
- макс. дебит: 4000л/ч
- макс. напор: 46м
- дълбочина на засмукване: от 8м

арт. N:0503010103

2 39
3 39
3 29
6 79
17 89

лв./бр.

арт. N:0503030139

1/2‘ - 50м

3/4‘‘ - 50м

36 50 70 50
лв./бр.

арт. N:0503010102

лв./бр.

арт. N:0503010104

12

%

МАРКУЧИ И ЧАСТИ ЗА
КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

лв./бр.

арт. N:0503030132

БЪРЗА ВРЪЗКА
ЗА МАРКУЧ

- 3/4""(19мм)"

ВОДЕН
ПИСТОЛЕТ
ИМПУЛСЕН
РАЗПРЪСКВАЧ

лв./бр.

арт. N:0503030133

лв./бр.

арт. N:0503020121

лв./бр.

арт. N:0503020118

I ТВОЯТ ПРОЕКТ
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ТРИМЕР
- модел: EasyGrassCut 23
- мощност: 280W
- диаметър на косене: 23см
- дължина на рамото: 80см
- полуавтоматичен
магазин за кордата

55 00

лв./бр.

арт. N:0804020158

МОТОРЕН
ТРИМЕР

МОТОРЕН
ТРИМЕР

МОТОРЕН
ТРИМЕР

- модел: RR44181
- неразглобяем
- мощност: 1750W (2.34 к.с.)
- диаметър на косене:
42/25.5см, корда/нож
- обем двигател: 52 куб./см
- дължина на рамото: 1.5м

- модел: DBC520
- неразглобяем
- мощност: 2200 W (3 к.с.)
- диаметър на косене:
42/25.5см, корда/нож
- обем двигател: 52 куб./см
- дължина на рамото: 1.65м

- модел: DBC520-Q
- разглобяем
- мощност: 2200 W (3 к.с.)
- диаметър на косене:
42/25.5см, корда/нож
- обем двигател: 52 куб./см
- дължина на рамото: 1.65м

159 00

219 00

лв./бр.

23900

лв./бр.

арт. N:0804020131

лв./бр.

арт. N:0804020126

арт. N:0804020174

+ ПОДАРЪК НОЖ*

КОСАЧКА
ХРАСТОРЕЗ

ТРИОН
- верижен за клони
- приставка към
тример DBCH520-Q

79 00

лв./бр.

арт. N:0809120011

- модел: ARM 32
- електрическа
- мощност: 1200W
- обработваема
ширина: 320мм
- обем на коша: 31л

- електрически
- мощност: 420W
- дължина на ножа: 450мм
- стъпка на ножа: 16мм

99 00

*при закупуване
на косачка
модел: ARM 32

169 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0804020013

арт. N:0804020081

НИВЕЛИР
- пластмасов
- здрав профил,
устойчив на усукване
- либели SOLA с
луминисцентно покритие
- увеличителни лещи
в либела +20%
PF40 400мм

19 99

лв./бр.

арт. N:0805020345

PF60 600мм

23 99

лв./бр.

арт. N:0805020346

AКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ
ТРИОН

ЪГЛОШЛАЙФ
- модел: GWS 750 Professional
- мощност: 750W
- диаметър на диска: 125мм
- обороти: 11 000 min-1
- oптимизирано охлаждане
на мотора

107

00

лв./бр.

- модел:GST 700 Professional
- прободен
- мощност: 500W
- дълбочина на рязане в дърво:70мм
- възможност за рязане под ъгъл
- ниско ниво на шум и вибрации
- лесна смяна на ножа

138

арт. N:0809040092

КУФАР ЗА
ИНСТРУМЕНТИ

ЗАЩИТНИ
РАБОТНИ
ОБУВКИ

1249

лв./бр.

арт. N:0805040061

лв./к-кт

арт. N:0808010210

лв./бр.

арт. N:0802010185

лв./бр.

ЗАЩИТНИ
ОЧИЛА

- модел: DeWALT
- агнешка кожа,
памучен плат, велкро Protector

4 99

288 00

9 90

- размер: 125х1х22.2мм
– метална кутия-10бр.
- за рязане на метал и неръждаем метал

РАБОТНИ
РЪКАВИЦИ

лв./бр.

арт. N:0801020054

арт. N:0801010124

КАРБОФЛЕКСОВ ДИСК

- 19“
- двоен органайзер
в капака
- размер: 460/220/230мм

00

- модел: GSR180-LI Professional Li-Ion
- акумулаторни батерии:
18V, 2бр.х2,0Ah
- въртящ момент: 54Nm
- eл. защита на акумулаторните
клетки (ECP)
- бързозатягащ патронник: 13мм
- скорости: 2
- куфар за съхранение

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

6 59 29 90
лв./бр.

арт. N:0808010278

лв./бр.

арт. N:0808020226-232

I ГРАДИНA, МАШИНИ, ОБЛЕКЛО

ТЕНИСКА
- размер: S - XXXL
- цвят: бял, червен,
оранжев, син

5 99

лв./бр.

ПОЛУГАЩЕРИЗОН
- размер: 46-58

29 00

лв./бр.

7

КОСАЧКА
RD-LM36
Art. No. 0804020187

RD-GT26

НОЖИЦА ЗА ТРЕВА И
ХРАСТИ RD-GSSL01

Art. No. 0804020143

Art. No. 0804020110

КОСАЧКА-ТРИМЕР
• Мощност: 300 W
• Диаметър на кордата: 1,2 mm
• Диаметър на косене: 220 mm

2990

34

RD-WP158
Art. No. 0804010062

• Мощност: 850 W
• Диаметър вход/изход 1”
• Максимална смукателна дълбочина: 9м
• Максимален дебит: 120л/мин

119

90
ЛВ

ЪГЛОШЛАЙФ
RD-AG66
Art. No. 0801010143

• Диаметър на диска: 115 мм
• Номинална мощност: 600 W
• Плавен старт

4190
ЛВ

99

RD-GBC22
Art. No. 0804020156

• Батерия: Li-ion, 3.6V, 1.5Ah
• Дължина на ножа за храсти: 120 мм
• Ширина на ножа за трева: 80 мм

ЛВ

ПОМПА ВОДНА

КОСА БЕНЗИНОВА
С НОЖ И КОРДА
СГЪВАЕМА

• Мощност: 1300 W
• Височина на косене: 20, 40, 60 мм
• Макс. площ на косене: 400 м²
• Широчина на косене: 320 мм

• Мощност: 1.5 KW
• Косене с нож: 255 мм
• Косене с корда: 440 мм
• В комплекта е включен колан

99

139

ЛВ

90

ПОМПА ВОДНА
БЕНЗИНОВА

RD-WP002EX

Art. No. 080401060

RD-GWP01

79

299

99

МИКСЕР

ВИНТОВЕРТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

RD-HM07
Art. No. 0803030041

RDP-CDD06
Art. No. 0802010206

• Мощност: 400 W
• Регулиране на въртящия момент
• Макс. въртящ момент : 35 Nm
• Дължина на кабела: 6 м
• Обхват на патронника: 0.8-10 мм

44

90

00

ЛВ

ЛВ

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

8990
ЛВ

ПОЯЛНИК ЗА PP ТРЪБИ
RD-PW02L

Art. No. 0804020186

• Мощност: 1200 W
• Диаметър на косене с корда: 420mm
• Диаметър на косене с нож: 255mm

99

90
ЛВ

ПЕРФОРАТОР
RDP-HD12H
Art. No. 0802030016

Art. No. 0805010049

• Мощност: 1000 W
• Макс. температура. 300 C°
• За тръби с диаметър. 20 - 63 mm
• Брой накрайници. 6

59

КОСА ЕЛЕКТР. С
НОЖ И КОРДА
СГЪВАЕМА
RD-EBC06

• Мощност: 4100 W
• Максимален дебит: 550 л/мин
• Диаметър вход/изход: 2”
• Макс. напор: 26 м
• Макс. дълбочина на изпомпване: 8м

• Мощност: 400 W
• Макс. дебит. 125 L/min
• Макс. височина 5 m
• Макс. дълбочина. 5 m
• Диаметър вход/изход 1`
• Дължина на кабела. 10 m

ЛВ

ЛВ

ПОМПА ВОДНА
ПОТОПЯЕМА ЗА МРЪСНА И
ЧИСТА ВОДА
Art. No. 0804010056

90

90

• Мощност: 950 W
• Сила на удара: 3.0J
• Ø на отвора в бетон (мм): 26
• Патронник SDS+

12990
ЛВ

ЛВ

ЛВ

КОМПЛЕКТ
ИНСТРУМЕНТИ

ЧАНТА ЗА ИНСТРУМЕНТИ

РОЛЕТКА С МАГНИТЕН
НАКРАЙНИК
• 25 mm х 5.0m
Art. No. 0805020061

5

49

ЛВ

КЛЮЧ ГАЕЧЕН К-Т PRESS
• 8 бр.
• Размер: 6 - 22 мм
Art. No. 0806100177

18 90

• Чанта за инструменти
• Непромокаема материя
• Отделение за пълен набор инструменти и
консумативи
• Размери: 35 х 17 х 15см
Art. No. 0805040058

ЛВ

1390

ЛВ

ЧУК
КОФРАЖИСТКИ • 108 части
• Зидарски чук
• Метална дръжка
• Тегло: 600 гр
• Дължина: 282 мм

• 1/4 & 1/2 CR-V

Art. No. 0806100715

Art. No. 0806030031

1590 11490
ЛВ

ЛВ

НОВО

СУПЕР ЦЕНА

КАНА

ФРИТЮРНИК

- модел: R51230C
- електрическа
- мощност: 2200W
- капацитет: 1.7л
- LED осветление
- корпус от боросиликатно стъкло
- цвят: бял/ черен

- модел: DF-302
- мощност: 1800W
- вместимост: 3л
- регулатор на температурата
- филтър за пречистване
на изпаренията

21 99

49 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0705060147-151

арт. N:0705010050

3

GAMALUX
МИНИ ГОТВАРСКА ПЕЧКА
- модел: 7501/2
- обем: 36л
- мощност фурна: 2 х 750W
- котлони: ∅15см х1000W/
∅19см х1500W
- две емайлирани тави
- габарити: 47,5/54,7/35см
- тегло: 11,83кг

години
гаранция

НОВО

129 00

лв./бр.

арт. N:0701040071

НОВО
ПРЕВРЪЩА ГОТВЕНЕТО
В ДЕТСКА ИГРА

ГАЗОВ КОТЛОН

ПРАХОСМУКАЧКА

- термозащитa
- диаметър: ∅90мм

- модел: V51001D
- вертикална с контейнер
- дизайн 2 в 1
- мощност: 800W
- контейнер: 1.2 л.

59

модел: EGS-1191S
- мощност: 4kW
- единичен
- размер: 38/29/12cм

90

модел: NJ-200SD
- мощност: 2х4kW
- двоен
- размер: 68/39/12cм

лв./бр.

арт. N:0705080293

49 99

лв./бр.

арт. N:0705140223

79

90

лв./бр.

арт. N:0705140230

КУХНЕНСКИ
РОБОТ
- модел: MCM3100W
- мощност: 800W
- пластмасова купа: 2,3л
- размер: 375/220/260мм
- повече от 20 функции

99 00

лв./бр.

арт. N:0705140236

ЕКСКЛУЗИВНО В МАSTERHAUS

5

години
гаранция

5

5

години
гаранция

години
гаранция

ХЛАДИЛНИК С
ВЪТРЕШНА КАМЕРА

ХЛАДИЛНИК С
ГОРНА КАМЕРА

ПЕРАЛНЯ

- модел: RS0903M1
- размер(ВхШхД): 85/47/45см
- обем на хладилната част: 8л
- обем на фризерната част: 85л
- обръщане на вратата
- цвят: бял

- модел: RD2101H1
- размер(ВхШхД): 143/54.5/55.5см
- обем на хладилната част: 168л
- обем на фризерната част: 37л
- обръщане на вратата
- цвят: бял		

- модел: WF60830M
- размер(ВхШхД): 85х59,5x47см
- капацитет: 6,5кг
- обороти: 800об./мин
- брой програми: 23
- цвят: бял

229 00

лв./бр.

34900

лв./бр.

арт. N:0701010241
арт. N:0701010243
*съдържанието в хладилниka не е включено в цената

I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

359 00

лв./бр.

арт. N:0701030221

9

МЕСЕЦ НА

15

%

*

*без артикули на специална и/или промо цена

АЛУМИНИЕВА
СТЪЛБА 3x7
DRABEST
- трираменна
- товароносимост: 150кг
- 7 стъпала
- работна височина: 4.75м

112

ПАНО ЗА
ОКАЧЕН ТАВАН

АРМИРАЩА
МРЕЖА

- модел: Trento
- размер: 600/600мм
- дебелина: 13мм
- влагоустойчивост:70%
- цвят: бял
- пакет: 6.48кв.м.

00

лв./бр.

арт. N:1107010043

2

- поцинкована
- размер: 2х1м
- ∅ 1.8мм

4 99

69

лв./бр.

лв./бр.

арт. N: 1105040037

арт. N:1104020001

20

%

ЦЯЛОСТНИ
ПОКРИВНИ
РЕШЕНИЯ

30

години
гаранция

15

КАМЕННА
МИНЕРАЛНА
години
застраховка ВАТА

бетонови керемиди, аксесоари
соларни и отводнителни ситеми
керемида 1/1
Икономик червена

10

00

лв./кв.м.

арт. N:1103040004

керемида 1/1
Класик червена

13

60

лв./кв.м.

арт. N:1103040003

- размер: 1200/600мм
- дебелина: 50мм
- пакет: 7.2 кв.м.
- плътност: 30кг/куб.м. - 3.29 лв/кв.м.
- коефициент на топлопроводимост
0.034W/Mk

22

49

лв./бр.

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

арт. N:1102030056

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

ВХОДНА
МЕТАЛНА
ВРАТА

10990

СТЕЛАЖ

- модел: Класик
- размер: 90/200см
- три скрити панти
- отваряне навътре
- лява/дясна

23900

лв./бр.

арт. N:0301020044-045

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

3490

лв./бр.

арт. N:0302120035

I СТРОИТЕЛСТВО

лв./бр.

арт. N:0302120026

175
kg

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

6490

лв./бр.

арт. N:0302120025

10

СУПЕР ЦЕНА

НОВО В MASTERHAUS

20

%

ГИПСКАРТОНЕНИ
ПЛОСКОСТИ

ФУГИРАЩИ СМЕСИ
KERACOLOR FF*

- размер: 1200/2000мм
стандартна 12.5мм

6 29

лв./бр.

арт. N:1105010013

влагоустойчива 12.5мм

9 59

ФУГИРАЩИ СМЕСИ
KERACOLOR FF*

лв./бр.

арт. N:1105010016

- за фуги с ширина до 6мм
- с водоотблъскваща
технология DropEffect
- различни цветове
- опаковка: 2кг

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА
ЛЕНТА
CL152

*отстъпката важи за всички налични цветове

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

30 99

лв./бр.

арт. N:1106050047

ЛЕПИЛО ЗА
ПЛОЧКИ
СМ-17 SUPER
FLEXIBLE

ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ
ADESILEX P7

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

- 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.

- 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

5кг

25 кг

25 кг

ЕДНОКОМПОНЕНТНА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ CL51

15кг

35 99 91 99
лв./бр.

арт. N:1102060007

лв./бр.

арт. N:1102060048

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
20 кг

9 99

лв./бр.

арт. N:1101030046

21 99

лв./бр.

арт. N:1101010099

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
25 кг

17 59

лв./бр.

арт. N:1101020075

I СТРОИТЕЛСТВО

13 49

лв./бр.

арт. N:1101010120

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

16 69

лв./бр.

арт. N:1101070006

11

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

БОЙЛЕР

5

- BELLISLIMO
- хоризонтален или
вертикален монтаж
- нагреватели: два медни

3

години
гаранция

години
гаранция

- мощност: 2,2kW
- енергиен клас: B
- самонастройка
по навиците ви
- бърз първи душ
- седмичен програматор

191 00

лв./бр.

арт. N:0702030342

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

207

00

лв./бр.

арт. N:0702030343

- модел: GCR 50 27 22 E31 EC
- обемна линия: 50 литра

511

5

БОЙЛЕР

00

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

лв./бр.

арт. N:0702030339

години
гаранция

- модел: GCR 80 27 22 E31 EC
- обемна линия: 80 литра

549

00

ХОРИЗОНТАЛЕН

лв./бр.

лв./бр.

арт. N: 0702030335

арт. N:0702030255

ВОДОНАГРЕВАТЕЛ
С ДИСПЛЕЙ И ГЪВКАВ
ЧУЧУР

БОЙЛЕР
- BILIGHT
- модел: GCH/ GCHL 50 35 20 В12 TSR
- хоризонтален
- обем: 50 литра
- нагревател: меден
- мощност: 2kW
- енергиен клас С
лв./бр.
- годишна консумация
на ел.енергия 1418 kWh арт. N:0702030125-126

24

месеца
гаранция

- модел: CASCADA
- стенен, електрически
- модел: DO-14-3С
- номинална мощност: 3000kW
- мигновено загряване на водата
- минимално водно налягане - 0,03Mpa
- водоустойчив - IPX4

22900

25300
4999

лв./бр.

арт. N:0702010037

НОВО
ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО
- панти със „soft close“
механизъм
- размер: 60/15/60см
- цвят: бял

159 00

лв./бр.

ШКАФ
С МИВКА

арт. N:0101010572

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

199 00

лв./бр.

арт. N:0101010613

ШКАФ С
МИВКА

26900

лв./бр.

| БАНЯ

- материал: PVC
- размер: 55/15/55см
- с плавно затваряне

119 00

лв./бр.

арт. N:0101010705

ШКАФ С
МИВКА

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

арт. N:0101010573

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО

- материал: PVC
- размер: 55/42/85см
- с плавно затваряне

159 00

лв./бр.

арт. N:0101010704

12

СУПЕР ЦЕНА

ДУШ
СИСТЕМА

КОМПЛЕКТ
РЪЧЕН ДУШ
И ШЛАУХ

ТРЪБНО
ОКАЧВАНЕ
- модел: Luxor
- материал: ABS
- защита от
натрупване на варовик
- сапунерка и адаптер

- модел: Amber
- 3 функции
- шлаух: 1500мм
- цвят: бял

8

27

79

лв./бр.

арт. N:0102030205

99

лв./бр.

арт. N:0102030195

- модел: Master
- материал: месинг
- стационарен и
подвижен душ
- сапунерка и адаптер

AКСЕСОАРИ
ЗА БАНЯ

59 90

- 6 части
- стъкло/хром

39

99

лв./бр.

арт. N:0102030192

лв./бр.

арт. N:0106011256

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35мм

- за кухня, стенен

- за умивалник, стоящ

41 99

лв./бр.

арт. N:0102010601

БАНЯ

49 99

лв./бр.

арт. N:0102020205

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ф35мм

- за вана/душ

- за вана/душ

- за умивалник, стоящ

53 99

39 99

лв./бр.

47 99

лв./бр.

арт. N:0102010600

лв./бр.

арт. N:0102010688

арт. N:0102010689

ДУШ СИСТЕМА ДЖЕЙСЪН
*МЕСИНГОВ смесител
с чучур
*с регулируема височина

164

00
лв.

арт. N:0101010531

Размери:
Горен мебел: 70*13*55см
Долен мебел: 70*47*85см

167 00
лв.

арт. N:0101010475

Размери:
Горен мебел: 60*13,5*70см
Долен мебел: 61*40*52см

порцеланов
умивалник

арт. N:0101010532

лв.

арт. N:0101010476

порцеланов
умивалник

ABS ПИТА
20см
ABS
ПОДВИЖЕН
ДУШ
ШЛАУХ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

лв.

234

лв./бр.

Размери: арт. N:0101010647
Горен мебел: 45*12*55см
Долен мебел: 42*42*85см

порцеланов
умивалник

24900

00

134 00

Нивелиращи
се крачета

| БАНЯ

209 00

лв./бр.

арт. N:0101010648

Inter Ceramic
DESIGN

14900

лв./бр.

арт. N:0102030184

13

18

%

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
AWD

МИВКА*
- размер: 50 см
- цвят: бял

26

10

99

години
гаранция

лв./бр.

на керамиката

арт. N:0103010230

*смесителят не е включен в цената

МИВКА
- алпака, хром/гланц
- размер: 50/43/19см

33 99

лв./бр.

арт. N:0601010120

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

КОМПЛЕКТ
4В1

цени от

259 00

лв./бр.

СТРУКТУРА ЗА
ВГРАЖДАНЕ

В БУРГАС И НЕСЕБЪР

- 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

НОВО

43700

лв./к-кт

арт. N:0104020033

ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ
- окачена
- седалка забавено падане
- цвят: бял

169 00

лв./бр.

арт. N:0103020120

6

години
гаранция

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

8400

лв./бр.

арт. N:0103030155

МОНОБЛОК
- модел: Carina Rimless
- със задно оттичане
- 3/5 литра за промиване
- размер: 78/66/35см

22400

лв./бр.

арт. N:0103030175

| БАНЯ

ТЯЛО ЗА СИФОН
- подов, лентов, 850мм
- с перфорирана решетка
- лесен за почистване
- странично отводняване ∅40мм
- воден и сух затвор

157 00

лв./бр.

арт. N:0402070465

МАТИРАНО СТЪКЛО
С ДЕБЕЛИНА 6мм

ДУШ КАБИНА
- овал
- размер: 90/90см
- движение на вратите на 180°

29700

лв./бр.

арт. N:0105010336

14

НОВО
ФАЯНС
- първо качество
- размер: 25.5/75.5см
- цвят: бял гланц
- ефект: сив мрамор

21 99

лв./кв.м.

арт. N:1001010622-623

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: бял мат
- ефект: сив мрамор

ДЕКОР
- първо качество
- размер: 51/75.5см
- десен: листа

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030747

26 99

лв./бр.

арт.N:1001040652

НОВО

ФАЯНС

ГРАНИТОГРЕС

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

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

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1001010461, 489,
1001030412

ФАЯНС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- цвят: светло син гланц,
тъмно син гланц

ТЕРАКОТ
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 40/40см
- цвят: светло син гланц

ДЕКОР
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- геометрик гланц

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1002010379-380

15

99

лв./кв.м.

арт. N:1002020284

18 99

лв./кв.м.

арт. N:1002040176

ФАЯНС

ТЕРАКОТ

ДЕКОР

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- цвят: тъмно и светло сив гланц

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 40/40см
- цвят: сив

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

15 99

18 99

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1002010333-334

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

лв./кв.м.

арт. N:1002020279

лв./кв.м.

арт. N:1002040163

15

НОВО

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

ГРАНИТОГРЕС

13 99

2099

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

лв./кв.м.

арт. N:1001030710

лв./кв.м.

арт. N:1002030643

РАЗМЕР: 60/120СМ
ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- цвят: бежов мрамор
- ефект: гланц
- ректифициран

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- цвят: бяла тухла, сива
тухла, кафява тухла
- ефект: матиран релеф

*до изчерпване на количествата

29 99

лв./кв.м.

арт. N: 1002030523

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030656-658

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

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 50/50см
- цвят: ноче, мапъл,
венге
лв./кв.м.
- ефект: антислип,
арт. N:1002030374-376
дървесен
*до изчерпване на количествата

17 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030508

13 99

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15/90см
- цвят: избелено син

17 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030459

ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 30/60см
- цвят: т. сив, св. сив
- ефект: мат

16 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030580-581

ДЕКОР ПАЧУЪРК

17 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030607

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: св.бежов, т.бежов
- ефект: имитация травертин

13 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030539, 540

16

ЛАМИНИРАН
ПАРКЕТ ДЪБ МЕЙН

НОВО

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

ЛАМИНИРАН
ПАРКЕТ
ДЪБ АСПЕН

клас: 31/АС3

10 49

лв./кв.м.

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

арт. N:1005010217

клас: 33/АС5 V4

7

12

мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ОРЕГОН

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ МОНАКО

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

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

клас: 32/АС4

12 49

лв./кв.м.

арт. N:1005010250

мм

21 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010111

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ХИКОРИ АПАЛАЧИ

клас: 33/АС5

13 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010229

- четиристранна фуга
- за натоварени жилищни помещения и
интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/10mm
- опаковка: 1.73 кв.м./пакет
клас: 33/АС5 V4

18 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010256

НОВО

8
ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ГРАНД

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

клас: 31/АС3 WP

10 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010270

7

8

мм

мм

мм

10

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
СИВ ДЪБ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДА ВИНЧИ

- 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: 1380/193/8мм
- опаковка: 2.131 кв.м./пакет

клас: 32/АС4

13 49

лв./кв.м.

арт. N:1005010146

8

мм

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

мм

клас: 32/АС5

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010243

8

мм

17

НОВО

НОВО

ПЛАФОН

ОСВЕТИТЕЛНО
ТЯЛО

- модел: HOOPS LED**
- мощност: 90W
- живот: 25 000 часа
- ∅ 48см
- с променяща се цветна
температура 3000К, 4000К, 6500К
- с дистанционно управление

112

00

лв./бр.

- мощност: 124W
- неутрална дневна
светлина 4500К
- размер: 48см
- цвят: бял

ПЛАФОНЪТ МОЖЕ ДА СВЕТИ В
ДВА ЦВЯТА ЕДНОВРЕМЕННО!

89 90

лв./бр.

арт. N:0901020483

арт. N:0901031007
**Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

НОВО

НОВО

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА*
- модел: HOROS*
- цвят: черен/мед
- 1 х Е14
- 3 х Е14

19 99

лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНИ *крушките не са включени в цената
ТЕЛА*
- цвят: черен/мед
- материал: метал
- 1 х Е27, 1 х Е27, 4 х Е27

12

99

лв./бр.

арт. N:0901031480

57

арт. N:0901050463

90

лв./бр.

арт. N:0901031009

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

24

99

*крушките не са включени в цената

*до изчерпване на количествата

лв./бр.

арт. N:0901050464

АБАЖУР И ПЕНДЕЛ*

- мощност: 40W E27
- цвят: кафяв
пендел

7 29

лв./бр.

арт. N:0901020401

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

7 69

лв./бр.

арт. N:0901030452

ПЛАФОН
- модел: PAI**
- хром държач
- декоративно стъкло
- диаметър: ∅300
- мощност: 60W E27

9 39

лв./бр.

арт. N:0901030454

СЪС СЕНЗОР
ЗА ДВИЖЕНИЕ

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

13 99

лв./бр.

арт. N:0901030669

- ратан
- размер: 46см
абажур

34 99

лв./бр.

арт. N:0901020479

*до изчерпване на количествата

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА
- модел: DIAMOND**
- живот 20 000 часа
- неутрална дневна
светлина 4000К
∅ 230мм 12W 800lm

∅ 280мм 18W 1300lm

12 99 15 99
лв./бр.

арт. N:0901030997

АПЛИК
ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
AZAR LED, GEM LED,
- модел: MAKAZ LED**
- мощност: 3W G5.3 12V
+ вградена LED лента 4000К

6 49

лв./бр.

арт. N:0901070271, 273

8 89

лв./бр.

арт. N:0901070272

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

46 99

лв./бр.

арт. N:0901030950

лв./бр.

арт. N:0901030998

ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ**
- за вграждане и открит монтаж
- живот: 20 000 часа
- неутрална дневна светлина 4000К
∅ 130мм 12W 960lm

∅ 175мм 18W 1440lm ∅ 225мм 24W 1920lm

11 99 15 99 22 99
лв./бр.

арт. N: 0901070315

I ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

лв./бр.

арт. N: 0901070316

лв./бр.

арт. N: 0901070317

18

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ

- серия: NILOE
- цвят: бял

- серия: CEDAR PLUS
- цвят: бял

контакт единичен

ключ единичен

ключ стълбищен

3 19

2 99

ключ единичен

5 39

лв./бр.

лв./бр.

ВЛАГОЗАЩИТЕНИ

4 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904010949

арт. N:0904010953

арт. N:0904020079

арт. N:0904020075

ключ двоен

контакт двоен

контакт единичен

ключ двоен

3 79

6 69

лв./бр.

5 59

5 99

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904010950

арт. N:0904010954

арт. N:0904020080

арт. N:0904020076

ключ девиаторен

рамка единична

контакт двоен

ключ девиаторен

0 99

3 49

1059

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904010951

5 59

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904010967

арт. N:0904020081

арт. N:0904020077

РАЗКЛОНИТЕЛИ
- защита от претоварване
- цвят: черен с ключ
- кабел: 1.5м

ключ единичен

КЛЮЧОВЕ И
КОНТАКТИ

2 69

лв./бр.

- серия: CANDELA
- цвят: бял

арт. N:0904010568

контакт единичен

3

ключ двоен

3 19

49

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904010575

арт. N:0904010570

контакт двоен

ключ девиаторен

3 99

МЕХАНИЧЕН
ТАЙМЕР
- модел:MZ20
- 24 часов режим на работа
- най-кратък интервал
на превключване: 15мин.
- 220V/16A		
- контакт с детска защита

6 89

3 19

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904010577

лв./бр.

арт. N:0904010572

шест гнезда

три гнезда

16 99 2099
лв./бр.

арт. N:0905060121

арт. N:0905050125

лв./бр.

арт. N:0905050126

ключ единичен

3 79

КЛЮЧОВЕ И
КОНТАКТИ

лв./бр.

- серия: CANDELA
- цвят: черен

арт. N:0904011092

контакт единичен

ключ двоен

4 49

4 29

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904011104

арт. N:0904011094

контакт двоен

ключ девиаторен

5 29

4 49

лв./бр.

- модел: CAMEO LED
- живот: 25 000 часа
- топло бяла
светлина: 3000К
- неутрална дневна
светлина: 4000К
- енергиен клас А+
- 6W E14

- модел: Glem LED
- живот: 25 000 часа
- топло бяла
светлина: 3000К
- неутрална дневна
светлина: 4000К
- мощност: 2.5W G9

2 49

2 19

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904011090

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ*

арт. N:0904011096

лв./бр.

арт. N:0906040154 - 155

арт. N:0906040080-081

*до изчерпване на количествата

цени от

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

3

ВЕНТИЛАТОР
ЗА БАНЯ

29

лв./бр.

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

- 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

СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ
- неутрална дневна светлина 4000К
- енергиен клас А+
7.5W 805lm E27

2 69

лв./бр.

арт. N:0906040447

13W 1521lm E27

6 79

лв./бр.

арт. N:0906040173

I ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

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

инокс

35 99 4499
лв.

арт. N:0905030049

лв.

арт. N:0905030051
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предложенията от страницата може да закупите в магазините ни в Несебър, Айтос, Приморско, както и online

20

%

НОВО

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ
- 24 части
- материал: порцелан
- десен: флорални мотиви
- подходящи за миене в
съдомиялна машина
- подходящи за поставяне в
микровълнова фурна

ИЗБРАНИ СПАЛНИ
КОМПЛЕКТИ AKHOME

8900

лв./к-кт

арт. N:0602060386

ЧАШИ ЗА ВИНО
- комплект 6бр.
- 350мл

29 60

*артикулите 0604050862, 0604050875, 0604050885, 0604050888
не са част от промоционалната оферта

лв./к-кт

Чаршаф
150/240см

СПАЛНО
БЕЛЬО

12 99

- сатен
- вертикално райе
- цвят бял

арт. N:0604051369

Калъфки 2бр.
52/72см

Плик
150/220см

КОМПЛЕКТ
ЧАШИ

арт. N:0602011259

лв./бр.

ЧАШИ ЗА УИСКИ

- стъкло
- за вода, вино,
концентрат
шампанско

- комплект 6бр.
- 300мл

цени от

8 99 22 99 24 26
лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0604051373

арт. N:0604051371

лв./к-кт

арт. N:0602011264

ХАВЛИЕНА КЪРПА

ХАВЛИЕНА КЪРПА
- модел: Рига
- 500 г/кв.м. памук 100%

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

ВЪЗГЛАВНИЦА

50/90см

- мемори пух		
- плат: микрофибър
лв./бр.
- размер: 50/70см		
арт. N:0604030226
- тегло: 1000г

арт. N:0604010555 арт. N:0604010556

6 59

17 19

лв./к-кт

30/50см

70/140см

50/90см

70/140см

3 69 7 99 2 49 6 99 15 19
лв./бр.

лв./бр.

ТИШЛАЙФЕР
- размер: 35/140см
- десен:
бродерия цветя

ПОКРИВКА
- размери: 100/140см
∅ 140см, 140/180см,
160/220см
- десен:
бродерия цветя

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр.

6 99

лв./бр.

арт. N:0604060980-982

цени от

18 99

лв./бр.

арт. N:06040609830604061000

ПРОТЕКТОР ЗА МАТРАК

- непромокаем
- с борд
100/200см

160/200см

16 99 25 99
лв./бр.

арт. N:0604051236

лв./бр.

арт. N:0604051238

I ДОМАКИНСТВО И ТЕКСТИЛ

СУШИЛНИК ЗА ДРЕХИ

49 99

- материал: пластмаса, метал
- с колелца
лв./бр.
- 30м
арт. N:0606030127
- размер: 71/71/133см

20

ПОЛИСТИРОЛНИ
ПРОФИЛИ

F40

А50

1 29 2 99
лв./бр.

лв./бр.

арт.N:0304040281

арт.N:0304040275

E25

B50

1

РАЗЛИЧНИ РЕЛЕФИ

2

19

лв./бр.

99

лв./бр.

арт.N:0304040280 арт.N:0304040278

КОРНИЗ ЗА ПЕРДЕ
- ∅ 16 мм
- цвят: стомана

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ОТ 32.55 лв.
1.6м

9 39

трегер единичен

7 59

лв./бр.

20

%

ЩОРИ СЕРИЯ DREAM

ЩОРИ

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

цени от

12 39

лв./бр.

20

%

КАРТИНИ
- от удароустойчиво стъкло
- метални планки за окачване

КАРТИНИ STYLER

трегер двоен

8 69

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0303010079

арт. N:0303010082

арт. N:0303010083

2м

накрайник топка

халки и клипси

11 39

лв./бр.

арт. N:0303010080

3 99

лв./бр.

арт. N:0303010085

5 49

лв./бр.

арт. N:0303010089

PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР: АРЕНОСО
- бежова мазилка
- покривност лист 0,66кв.м./бр.
- размер: 25/265/8мм

7 99

лв./бр.

арт. N:1006020180

PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР: СРЕБЪРЕН БОР
- покривност лист: 0,66 кв.м/бр.
- размер: 25/265/0,8см

7 99

лв./бр.

арт. N:1006020179

PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР: СИВ
МРАМОР
- покривност лист: 0,65кв.м./бр.
- размер: 25/260/1см

13 49

лв./бр.

РАЗНООБРАЗИЕ НА ВИЗИИ И РАЗМЕРИ
КАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ

арт. N:1006020168

PVC ЛАМПЕРИЯ ДЕКОР: АСПЕН
- покривност лист: 0,60кв.м./бр.
- размер: 20/300/0,8см

5 99

лв./бр.

1.60м

КОРНИЗ ЗА
ЗАВЕСИ
– единичен
- материал: метал
- цвят: черен мат
- дължина: 160см, 200см, 240см
- диаметър: ∅ 19мм
- в комплект с трегери
- предлага се без куки и халки

арт. N:1006020155

2м

23 00 25 00
00лв./бр.

лв.

лв./бр.

арт. N:0303010364

арт. N:0303010365

халки с клипс 10бр.

2.4м

3 35 27 00
лв./10бр.

арт. N:0303010338

лв./бр.

арт. N:0303010366

I ДЕКОРАЦИЯ

PVC ЛАМПЕРИЯ ДЕКОР: БЯЛ МАТ
- покривност лист: 0,50кв.м./бр.
- размер: 25/200/0,8см

4 99

лв./бр.

арт. N:1006020012
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СИЛИКОНОВА
МАЗИЛКА СТ74

безплатно
тониране*

- цвят: бял
- покривност: 200г/кв.м

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

10л

25кг

ГРУНД ЗА МАЗИЛКА
CERESIT CT 16

39 99

лв./бр.

68 99

DoubleDry
TECHNOLOGY

лв./бр.

DoubleDry
TECHNOLOGY

*безплатното тониране е
в 180 цвята група А

арт. N:0204030203

арт.N:0205010033

*пълна информация за тонирането ще получите в магазина

ЛАТЕКС СУПЕР БЯЛ
DEKORATOR

ЦВЕТЕН
ЛАТЕКС

24 цвята

- за вътрешно боядисване
- устойчива на мокро триене
- покривност: 8-10 кв.м./л за слой
- опаковка: 2,5 л
цени от

2.5л

14 39

12 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N: 0203030165

ИНТЕРИОРНА БОЯ

4л

8 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N: 0203030162

16 цвята

арт. N:0203020059-074

- специална боя за помещения
с висока влажност на въздуха
- дълготраен антифугициден ефект
- превантивна мярка
против появата на мухъл
- водоразредима
- покривност: 140 мл/кв.м.
- цвят: бял

23

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр.

арт. N: 0203030163

арт. N: 0203030164

ФАСАДНА БОЯ
СЪС СИЛИКОН DEKORATOR
- възможност за машинно тониране
- за външно боядисване на фасади,
стени, бетонови и
циментови повърхности
- покривност: 10-12 кв.м/л за слой
- цвят: бял

БОЯ ЗА ВЛАЖНИ
ПОМЕЩЕНИЯ

99

15л

8.5л

17 99 36 99 63 99

- готово цветово решение
- водоразредима боя за стени
и тавани на закрито
- покривност: 5кв.м./кг
5 кг

2.5л

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

2.5 л

14 99

лв./бр.

арт.N:0204020120,
4 л 0204020124

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОНИРАНЕ.
ДОКАЗАНО НЕМСКО КАЧЕСТВО!

15 л

21 99 4590 75 90
лв./бр.

арт.N:0204020121,
0204020125

арт. N:0203010034

8.5 л

лв./бр.

арт.N:0204020122,
0204020126

лв./бр.

арт.N:0204020123,
0204020127

НОВО
ИНТЕРИОРНА БОЯ
COLORLAK PROFI

ГРУНД-БОЯ ЗА
ГИПСКАРТОН
GIPSKATON FARBE		

- възможност за миене и
устойчивост на износване
- бързосъхнещ и подходящ за тониране
- разход: 100г/кв.м.
- цвят: бял

- иновативен продукт
- съчетава функциите на грунд
и финишно покритие
- за стени итавани от гипскартон
- покривност: 10-12 кв.м/л за слой
2.5л
10л

19 99 69 90
лв./бр.

арт. N:0203030304

лв./бр.

арт. N:0203030305

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

7кг

15кг

18 99 37 99
лв./бр.

арт. N:0203010002

лв./бр.

арт. N:0203010003
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ИНТЕРИОРНА БОЯ
DULUX COLOURS
MAT/SATIN

безплатно
тониране*

15

във всички цветове

- боя с матов или сатенен ефект
- лесна за почистване,
паропропусклива,
трайни цветове
- покривност: 10кв.м./л за слой		
- цвят: бял
2,5л мат, сатен

%

AKRYLCOL MAT

5л мат, сатен

48 99 91 99
лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0203030075, 076

ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ
AKRYLCOL MAT

арт. N:0203030151, 152

*пълна информация за тонирането ще получите в магазина

- 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.

АКРИЛНА ПОДОВА БОЯ
ЗА ТОНИРАНЕ
FLOORGUARD
HIBRYD PU
- за интериорни и екстериорни настилки
- база цимент, бетон или други материали
- устойчивост на износване, химикали,
мазнини, почистващи препарати и
неблагоприятни метеорологични
условия
675мл

цена от

8 90

лв./бр.

16 99

лв./бр.

арт. N:0201010687

2.7л

2.852л

713мл

6099 17 99 6899
лв./бр.

арт. N: 0201010688

безплатно
тониране*

лв./бр.

лв./бр.

арт. N: 0201010684

арт. N: 0201010685

по каретели
Global, NCS, RAL

ДЕКОРАТИВНО
ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ
STUCCODECOR DI PERLA
SILVER

ВОДОРАЗРЕДИМА
БОЯ
- база за тониране
- полиуретанова акрилна екологична
антимикробна лакова боя на водна
основа, подходяща за вътрешни и
външни повърхности от дърво,
метал, мазилка, стъкло, PVC, алуминий,
галванизирани повърхости и други
- ефект: мат, сатен гланц
- покривност: 12-15 кв.м./за слой

безплатно
тониране*

- възможност за компютърно
тониране в цвят по избор
- покривност: 140мл/кв.м.
цена от

1.25л

16 49

лв./бр.

59 90 118 90
лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0203050291

за всички възможни
цветове на бяла база
по картели
COLORFUL и GLOBAL

арт. N:0203050029

ИНТЕРИОРНИ безплатно
тониране*
БАЗИ ЗА
ТОНИРАНЕ

ЕКОЛОГИЧНА
ИНТЕРИОРНА БОЯ
VITEX ECO

5 99

лв./бр.

*пълна информация за тонирането ще получите в магазина

арт. N:0203030276

2л

9,8л

2,94л

19 59

лв./бр.

арт. N:0203030268

10л

12 99 35 99 110 90 10 99 47 99
лв./бр.

арт.N:0203030250

машинно тониране в 6639 цвята
по каталог SELECT

- за боядисване на
стени и тавани
- добра устойчивост
на триене и миене
- покривност:
12-14 кв.м/л
1л
4л

- екологично матово покритие
- за стени и тавани
- устойчива на миене и триене
- покривност: 15-18кв.м/л
- цвят: бяла база

980мл

2.5л

лв./бр.

арт.N:0203030251

лв./бр.

арт. N:

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

лв./бр.

арт. N:0203030267

лв./бр.

арт. N:0203030278

15л

6999

лв./бр.

арт. N:0203030277
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ЛАК ЗА ДЪРВО
SIKKENS WF771
КОПРИНЕНА БОЯ С TEFLON
- водоразредима
- еднокомпонентно полиуретаново покритие
- употреба в интериор и екстериор
- отлична UV устойчивост, висока
еластичност, устойчива на надраскване
- за дърво,метал, бетон, пластмаса,
праховобоядисани повърхности
- разход: 80-100мл/кв.м.

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

13 49
35 99

650мл

10 99

лв./бр.

арт.N:0201020101-108

ВИСОКА
ПОКРИВНОСТ

ЯХТЕН ЛАК

- за външна употреба
- покривност: 16 кв.м./л
- цвят: тик, безцветно
- опаковка: 1 л

2.5л

26 59

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр.

МАСЛО ЗА ДЪРВО
LEVIS
HRDWOOD OIL

- aкрилен лак, подчертаващ
естествения цвят на камък.
- подходящ за импрегниране
на всички видове камъни
- не пожълтява, не се рони
- покривност: 10-12кв.м./л за слой

8 59

2.5 л

38 99

ЛАК ЗА КАМЪК МАТ
DELAC

750мл

лв./бр.

- водоразтворим
- прозрачно матово покритие 5 цвята
- грунд и крайно покритие в eдно
- за употреба на
цена от
открито и закрито
- висока защита срещу
UV лъчи и влага
- покривност:
лв./бр.
12 -18 кв.м./л за слой
арт.N:0202040064-068
- опаковка: 2,5л

арт. N:0205010362

арт. N:0205010361

1л

31 99

лв./бр.

арт. N:0205020023-024

ИМПРЕГНАТОР
ЗА ДЪРВО
BOCHEMIT
ESTETIK

АЛКИДНА БОЯ
PROTECTA 3В1

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

- преобразувател на ръжда,
грунд и декоративно
покритие в едно
- покривност: 7-8 кв.м./л
за опаковка

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

0.650л

500мл

5л

4 99

9 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0202020016

АЛКИДЕН
ГРУНД ЗА
ЧЕРНИ МЕТАЛИ
DEKORATOR

ЕКСТРА
АЛКИДНА БОЯ
DEKORATOR

4 99

лв./бр.

арт. N: 0205010279

2.5л

16 90

лв./бр.

арт. N: 0205010249

лв./бр.

5 цвята

- за интериор и
екстериор
- покривност: 10-12
кв.м/л за слой
650мл

цени от

5 69

лв./бр.

ЛАЗУРЕН
ЛАК ЗА
ДЪРВО
DEKORATOR

- за дърво и метал
- покривност:
8-10кв.м./л за слой
- опаковка: 650мл

		
- покривност:
10 -12 кв.м./л за слой
- цвят: сив
0.650л

14 цвята

61 90

23 цвята

6 29

лв./бр.

12 цвята

Период на промоцията:
1.01 - 31.12.2021
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.
ВИНАГИ НИСКА ЦЕНА не e част от промоционалната оферта и запазва обявената стойност по-дълго от периода на промоцията.
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