от 1 до 31 юли 2021

ЗА ВАКАНЦИОННИ
НАЗДРАВИЦИ С ПРИЯТЕЛИ!

1. ГРАНИТОГРЕС ПЪРВО КАЧЕСТВО - произход: Турция, размер: 33.3/33.3см, цвят: кафяв, ефект: камък арт. N:1001030842, цена - 11.99 лв. кв.м.
2. ГРАДИНСКИ ЧАДЪР - 3м, със стойка, kонструкция от метал; платно от полиестер; механизъм за настройка; лесен монтаж/демонтаж;
висока UV защита и плътност; цвят: бял, бежов; размер: ∅300 х 240см; арт. N:0501040157-158, цена - 119.00 лв.
3. КОМПЛЕКТ ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ - 5 части: 4 бр. столове, 1 бр. маса; материал: метал, PVC текстилен и стъкло; прахово боядисана метална
конструкция; маса: ∅102 см, височина 71см, 5мм темперирано стъкло; столове: 68.5/56/94см; цвят: черен арт. N:0501020073, цена - 289.00 лв.

*цветните възглавници не са част от промоционалните предложения

10

години
гаранция

ИНТЕРИОРНА
БОЯ
PROFI

МОНОБЛОК
- модел: Senator
- комплект: тоалетна
чиния със задно
оттичане, казанче с
механизъм,
тоалетна седалка

- устойчивa на
износване, миеща се
- бързосъхнещa,
подходяща за тониране
- разход: 100г/кв.м.
- цвят: бял
7кг
15кг

17 99 35 99
лв./бр.

арт. N:0203010002

лв./бр.

арт. N:0203010003

104 00

лв./к-кт

арт. N:0103030128

на керамиката

МОТОРЕН
ТРИОН
- модел: NR52-SRCH
- мощност: 2200W (3 к.с)
- двигател: 2-тактов, въздушно
охлаждане, 52 куб.см.
- дължина на шината: 18''/450мм
- система за лесен старт

119 00

лв./бр.

арт. N:0804030063

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 !

Експериментирай
в реденето!

ТВОЯТ ПРОЕКТ:

Опции за полагане на ламиниран паркет:
1. Полагане на ламиниран паркет по дължина на стаята – това е един от найчесто срещаните варианти за полагане на ламиниран паркет в интериора.
Този метод удължава стаята визуално и я прави по-голяма. Има различни
възможности за редене:
 Стълбовидно - Отрязаното парче ламинат от края на реда се
поставя в началото на следващия. Този метод спестява материал и средства.
Не се препоръчва работа с парчета по-малки от 30см. Това намалява
здравината на положената подова повърхност.
 Шахматно - На всеки следващ ред, дъската се премества
наполовина. Шахматният вариант на подреждане не е толкова икономичен,
но за сметка на това е по-траен и издръжлив.
2. Полагане на ламиниран паркет по ширина на стаята – подреждане
на ламелите, което визуално разширява стаята. Дава възможност за
експериментиране с дизайна и стила в интериора. Отново, ламелите могат
да бъдат подредени стълбовидно, шахматно или с друго отстояние, искано
от клиента.
3. Подреждане на ламиниран паркет по диагонал на стаята – при този метод,
ламинираният паркет се поставя под ъгъл от 40 - 60° от избрана стена.
Резултатът е интересен и създава геометрия на пода. Методът е труден
за изпълнение от непрофесионалист и трябва да се предвиди по-голямо
количество ламели.

СУПЕР ЦЕНА

стълбовидно

шахматно

диагонал

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

клас: 32/АС4

клас: 31/АС3

9 99

НОВО

13 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1005010335

8

ЩАНГА ЗА
ЛАМИНАТ
- комплект с дървена
приставка и клинове

мм

УНИВЕРСАЛНА ПОДЛОЖКА

MaxPod 5 mm

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

- дръжка от фибростъкло
- ∅ 60 мм
- 445 г

8

мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ПЛАНИНСКИ БОР

ГУМЕН ЧУК

арт. N:1005010337

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

3

8 99

99

лв./пакет

лв./бр.

арт. N:0806030093

18 90

лв./бр.

арт. N:0806150289

I ТВОЯТ ПРОЕКТ

арт. N:1005040010

ПРОБОДЕН ТРИОН
- професионален STEB 65 QUICK
- мощност: 450W		
- Мetabo Quick смяна на ножчето
- Vario (V)-електроника
- лята основа		
- функция издухване
в зоната на среза

119 00

лв./бр.

арт. N:0801020048

2

ПОСТАВЯНЕ НА ЛАМИНАТ

Ще се справиш лесно!

Етапи на работа:
1. Оставете пакетите с ламинирания паркет (минимум 48 часа предварително) в стаята, в която ще бъдат 		
монтирани, за да се климатизират на температура и влажност;
2. Подгответе основата – тя трябва да бъде равна (неравности над 3мм не се допускат), суха и чиста;
3. Осигурете си необходимите инструменти – прободен трион, гумен чук, трион, щанга за ламинат, ролетка;
4. Поставете подходяща подложка – тя ще компенсира неравностите по основата. Също, ще шумо и
топлоизолира пода. В MASTERHAUS ще откриете фибранови и полиетиленови подложки. Поставят се на 		
отстояние 10мм от стени и прагове. Внимавайте фугите на подложката да не попаднат точно под фугите 		
на ламината.
5. Монтирайте первазите и преходните лайсни – ще са ви необходими клипсове, дюбели, винтове, снадки, 		
тапи и ъгли.

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ НОСТАЛГИЯ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
АРТ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ РЕЧЕН

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

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

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

клас: 32/АС4

клас: 32/АС4

12 99

12 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1005010316

8

арт. N:1005010230

8

мм

мм

клас: 33/АС5 V4

22 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010118

12

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ХИКОРИ НАТУРАЛ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ МАЛАГА

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ МОДЕНА

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

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

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

клас: 33/АС5 V4

19 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010258

10

мм

I ТВОЯТ ПРОЕКТ

клас: 31/АС3

11 49

лв./кв.м.

арт. N:1005010163

7

мм

мм

клас: 32/АС4 V4

14 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010320

8

мм

3

НОВО
PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР: АРЕНОСО

PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР: СИВО ДЪРВО

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

- покривност лист 0,66кв.м./бр.
- размер: 25/265/0,8см

8 49

8 49

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1006020237

арт. N:1006020180

PVC ЛАМПЕРИЯ

PVC ЛАМПЕРИЯ

PVC ЛАМПЕРИЯ

- декор: бял мат
- покривност лист:
0,50кв.м./бр.
- размер: 25/200/0,8см

- декор: Галактика
- покривност лист:
0,60 кв.м./бр.
- размер: 20/300/0,8см

- декор: Дъб Антик
- покривност лист: 0,68 кв.м./брой
- размер: 25/270/8мм

4 99

лв./бр.

арт. N:1006020012

НОВО

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 30/60
- цвят: орех, светъл дъб
- ефект: дърво

14 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030829,
1001030843

5 99

9 49

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1006020153

арт. N:1006020088

НОВО

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 30/60см
- цвят: сив
- ефект: камък

17 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030701

НОВО

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

13 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030639, 732

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 20/120см
- цвят: сив, бадем, ректифициран
- ефект: матирано дърво

25 99

лв./кв.м.

арт.N:1002030580,581

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

4

СУПЕР ЦЕНА

ФАЯНС
- първо качество
- размер: 20/50см
- цвят: бял
- ефект: мрамор

ГРАНИТОГРЕС

ДЕКОР

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

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

15 99

лв./кв.м.

арт. N: 1001010611,
1001030723

17 99

лв./кв.м.

арт. N:1001040640

ГРАНИТОГРЕС

ФАЯНС

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 60/60см
- цвят: кремав, сив
- ефект: камък

- първо качество
- размер: 30/60см
- цвят: св. сив, сив

- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: сив, мат

14 99

15 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1001030596, 1001030773

арт. N:1001010557-558

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030578

ДЕКОР
- първо качество
- пачуърк, листа
- размер: 30/60см
- цвят: сив

18 99

лв./кв.м.

арт. N:1001040558-559

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

13 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030654, 655

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

19 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030643

ГРАНИТОГРЕС

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

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

17 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030508

16 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030477, 528

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

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

16 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030686

5

В БУРГАС И НЕСЕБЪР

произведено

В БУРГАС И НЕСЕБЪР

в България

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

169

ДЕБЕЛИНА НА СТЪКЛОТО: 6мм

ДУШ КАБИНА

00

- без поддушово корито
- прозрачно стъкло
- размер: 90/90см
- тип хармоника
- хромирани профили

лв./бр.

арт. N: 0102010652

ДЕБЕЛИНА НА СТЪКЛОТО: 4/5мм
*душ кабината не включва поддушово корито

0%лихва 6х59.50лв.

357 00

лв./бр.

арт. N:0105010342

ДУШ КАБИНА

		
- хромирани профили
- овал: 90/90/185см
- прозрачно стъкло

0%лихва 6х58.17лв.

349 00

лв./бр.

арт. N:0105010114

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35мм
- за умивалник, стоящ,
с Click изпразнител

- вана/душ, стоящ

94 90

- вана/душ, стенен

99 90

лв./бр.

113 90

лв./бр.

арт. N:0102010631

лв./бр.

арт. N:0102010622

арт. N:0102010630

МЕСИНГОВИ
СМЕСИТЕЛИ
- с керамичен затварящ
механизъм 40мм

- за умивалник, стоящ

53 90

лв./бр.

АКСЕСОАРИ
ЗА БАНЯ
- 6 части
- стъкло/хром

27 90

лв./к-кт

арт. N:0106011247

ДУШ
СИСТЕМА
- система за пестене
на водата
- защита от натрупване
на варовик
- шлаух с двойно заключване
- сапунерка и адаптер

77 00

лв./бр.

арт. N:0102030104

| БАНЯ

ДУШ
СИСТЕМА

арт.N: 0102010659

- модел: Соланж
- затварящ керамичен
механизъм
- стационарна душ пита
- подвижен ръчен душ с
3 функции
- смесител с термостат

ДУШ
СИСТЕМА
- модел:Vidima Balance
- без смесител

0%лихва 6х39.00лв.

- за вана/душ, стенен

167 00 234 00 74 90
лв./бр.

арт. N:0102030223

лв./бр.

арт. N:0102030219

лв./бр.

арт. N:0102010727

6

В БУРГАС, НЕСЕБЪР
И ПРИМОРСКО

В БУРГАС, НЕСЕБЪР
И ПРИМОРСКО

С LED ОСВЕТЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ ЗА БАНЯ
ЛИЛИ 60

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО

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

ШКАФ С МИВКА
И LED ОГЛЕДАЛО

119 00

- десен/ляв
- PVC
- размер: 60/15.3/65см

- размер огледало: 80/60см
- размер PVC шкаф: 90/50/48см

лв./бр.

199 00

арт. N:0101010705

лв./бр.

арт. N:0101010686, 687

ШКАФ С
МИВКА
ШКАФ С
МИВКА

- PVC
- размер: 60/45/61см
- окачен

0%лихва 6х116.50лв.

699 00

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

27900

лв./к-кт

лв./бр.

арт. N: 0101010659

159 00

лв./бр.

арт. N:0101010688

ПАКЕТНА ЦЕНА

арт. N:0101010704

В БУРГАС И НЕСЕБЪР

2+1

0%лихва 6х54.83лв.

ХРОМИРАН
ДВУСТЕПЕНЕН
БУТОН

арт. N:0104030012

32900

лв./бр.

ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ
- окачена
- седалка забавено падане
- цвят: бял
арт. N:0103020120

ТОАЛЕТНА
ЧИНИЯ*

СТРУКТУРА ЗА ВГРАЖДАНЕ

- окачена
- цвят: бял

15

- произход: Чехия
- модул за вграждане в гипсoкартон
години
- лесен монтаж
гаранция
- възможност за монтиране и пред носеща стена
на структурата
- водоспестяващ обем: 2-3.5 л./6-9 л.
за вграждане
- височина: 1120мм

* тоалетната чиния е без седалка

84 00

лв./бр.

арт. N:0104020003

арт. N:0103020083

МОНОБЛОК

МОНОБЛОК

- задно оттичане
- тоалетна седалка
от дуропласт
със забавено падане
- цвят: бял

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

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

10

години
гаранция
на керамиката

174 00

187 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0103030089

арт. N:0103030181

| БАНЯ

189 00

лв./бр.

арт. N: 0103030161

7

3

5

години
гаранция

5

години
гаранция

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

3

225 00

години
гаранция

ПРОТОЧЕН
БОЙЛЕР
- модел: IWH 35 X02 KI
- с батерия за кухня
- мощност: 3,5 kW
- енергиен клас A
- годишна консумация
на ел.енергия 478 kWh

БОЙЛЕР

арт. N:0702030114

- модел: GCV 80 44 20 D03 TSR - модел: GCV 80 47 30 C21 TSR
- вертикален
- вертикален
- нагревател: меден
- мощност: 3kW
- обем: 80 литра
- обем: 80л
- мощност: 2kW
- нагревател: меден
- енергиен клас С
- енергиен клас С
- годишна консумация
- годишна консумация
на ел.енергия 2762 kWh
на ел.енергия 1335 kWh

10500 181 00
лв./бр.

арт. N:0702010012

лв./бр.

БОЙЛЕР
MODECO

26500 24300

лв./бр.

арт. N:0702030371

НОВО

произведено

В БУРГАС И
РАВДА

в България

- модел: GCV 80 44 30 В12 TSR
- вертикален
- нагревател: меден
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- енергиен клас С
- годишна консумация
на ел.енергия 2762 kWh

лв./бр.

арт. N:0702030215

лв./бр.

арт. N:0702030394

- модел: GCV 100 44 30 В12 TSR
- вертикален
- нагревател: меден
- обем: 100 литра
- мощност: 3kW
- енергиен клас С
- годишна консумация
на ел.енергия 2734 kWh

275 00

лв./бр.

арт. N:0702030391

TUKAI
ГЪВКАВА ВРЪЗКА*
50см ЖЖ 1/2"" ∅8"

4 56

лв./бр.

10

арт. N:0401090108, 135

РЕВИЗИОНЕН ОТВОР*

години
гаранция

- D200/300

6 99

АЛУМИНИЕВА

лв./бр.

ЛИРА ЗА БАНЯ

арт. N:0401080014

- отдавана мощност: 627W
- обем: 1,16л
- височина: 90см
- разстояние между отворите: 40см
- цвят: дървесно кафява, черен мат

191 00
165 00

- отдавана мощност: 722W
- обем: 1,34л
- височина: 90см
- разстояние между отворите: 50см
- цвят: дървесно кафява, черен мат

214 00
185 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0703030035

лв./бр.

арт. N:0401030172-174

*артикулите не са част от промоционалните предложения

лв./бр.

арт. N:0703030032

арт. N:0703030033

*Многообразие от размери
**Доставка по поръчка на индивидуален цвят по стандарт RAL

69 90

лв./бр.

СИФОН ЛИНЕЕН
- PVC тяло, 40 и 60см
- решетка от неръждаема стомана
- воден затвор и контейнер
за лесно почистване
- страничен изход ∅40
и долен ∅50, с ∅40/∅50 преходник

| БАНЯ

40 СМ

60 СМ

- спирателен анти калк
- размер: 1/2х3/8
- размер: 1/2х1/2
- размер: 1/2х3/4

10 99

лв./бр.

арт. N:0703030034

КРАН ЪГЛОВ*

арт. N:0402070213

20

%

ППР ТРЪБИ И ФИТИНГИ
SANITAS

ПО ПОРЪЧКА

85 50

лв./бр.

арт. N:0402070248

8

СУПЕР ЦЕНА

УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
- полага се в хидроизолационния слой при
оформяне на ъгли в мокри помещения, бани, тераси
10м
*продажба само на ролка

31 49

лв./бр.

арт. N:1106050018

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА
СМЕС D-PROTECT
- за интериор и екстериор
- за хидроизолиране на бани, кухни, балкони
- за хоризонтални и вертикални повърхности
- разход: 1.25кг/кв.м. при слой 0.5мм
5кг

30 29

арт. N:1102060063

13 89

лв./бр.

119 99

арт. N:1101010021

лв./бр.

арт. N:1102060073

ФУГИРАЩИ СМЕСИ
SIKA CERAM CLEAN GROUT - 100
- циментов състав за запълване на фуги,
водоотблъскващ, износоустойчив
- клас SG 2 AW
- интериорна и екстериорна употреба
- за фуги с ширина от 2 до 10 мм
- подходяща за подово отопление
- опаковка: 2кг
цени от

6

- лепило за плочки с
повишена еластичност,
за лепене на плочка
върху плочка, за подово
отопление за полагане
на керамични плочки,
теракота, гранитогрес,
ест. каменни облицовки
- за интериор и
екстериор
- клас С2ТЕ
25кг

20кг

лв./бр.

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ

20 цвята

ГИПСОКАРТОНЕНА
ПЛОСКОСТ
- стандартна
А10 9.5/1200/2000мм
- стандартна
А13 12.5/1200/2000мм
- влагоустойчива
Н13 12.5/1200/2000мм

99

цени от

арт. N:1105010003, 1105010001, 1105010004

лв./бр.

2 95

лв./кв.м.

арт. N:1101090401-420

БАУМИТ
БЕТОН

ГИПСОВА
ШПАКЛОВКА

ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ

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

- за шпакловане,
изравняване
и изглажданe на
стени и
тавани на закрито
- дебелина на слоя
от 2 до 10мм
- разход:~1,2 кг/кв.м./мм

- flexy 100
- интериор и екстериор
- за стени и подове
- клас C2ES1
- цвят: бял

25кг

20 кг

20 кг

4 09

лв./бр.

арт. N:1101110093

10 99

лв./бр.

арт. N:1101030004

10 89

лв./бр.

арт. N:1101010114

БЯЛО ОТ
МРАМОРНО БРАШНО

БЕТОНОБЪРКАЧКА
СТЪЛБА

КОЛИЧКА

- алуминиева
- 3 стъпала

- строителна, 80л
- с твърдо колело

44 90

лв./бр.

арт. N:1107020020

56 90

лв./бр.

арт. N:0504040031

I СТРОИТЕЛСТВО

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

0%лихва 6х88.17лв.

52900

лв./бр.

арт. N:0803030032

9

СУПЕР ЦЕНА

УНИВЕРСАЛЕН
СИЛИКОН CS 24

ИМПРЕГНАНТ
ЗА ДЪРВО С
НАТУРАЛНИ
МАСЛА LUSONOL

- за кухни, бани, мокри
помещения, устойчив
на UV лъчи
- с високо съдържание
на фунгициди
- цвят: бял, прозрачен
280 мл

- с матов, велурен завършек
- за вътрешна и външна
употреба върху дърво,
тухла, стъкло, стени и др.
- покривност:
8-10 кв.м./л за слой
- при полагане на открито
се комбинира с безцветен
лак maxi decor
- при полагане на закрито
безцветен лак
или вакса maxi decor
- опаковка: 750мл

- съдържа ленено масло
- за интериор и екстериор
- покривност: 20 кв.м./л
0.9 л

5 79

13
35 99

49

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1106010056-057

2.5 л

МОНТАЖНО
ЛЕПИЛО
С ПОЛИМЕРИ
MOMENT ONE
FOR ALL UNIVERSAL

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

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

цени от

650мл

5 79

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1106020352

22 цвята

ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
SOUDABOND TURBO
- за лепене на изолационни панели,
гипскартон, декоративни
елементи и др.
- устойчива на стареене
- бързо втвърдяваща се
- пистолетна 750мл

арт. N:1106040096

750мл

8

59

лв./бр.

25

99

лв./бр.

арт. N:0205010362

12 цвята

- не разгражда
обработваната повърхност
- устойчива на атмосферни
влияния, бензин и масла
400мл

1019

лв./бр.

РАЗНООБРАЗИЕ
ОТ ЦВЕТОВЕ

ЗА ДЪРВЕНИ
ПОДОВЕ,
ДЕКИНГ

ЛАК ЗА
ДЪРВО
CETOL
WF 771

СТЕЛАЖ

арт. N:0302120036

лв./бр.

2.5л

арт. N:0205010361

лв./бр.

6 49

СПРЕЙ БОЯ
NEXT

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

лв./бр.

4990

лв./бр.

ЗА ДЪРВО, КАМЪК, СТЪКЛО,
МЕТАЛ, ПЛАСТМАСА И ДР.

ЛАК
ЗА КАМЪК МАТ
DELAC

49

- сглобяем
- метален
- поцинкован
- размер:
180/90/45см
- товароносимост:
265кг на рафт
- 5 рафта
- безболтов монтаж

19 59

ЛАЗУРЕН
ЛАК ЗА
ДЪРВО
DEKORATOR

ЕКСТРА
АЛКИДНА БОЯ
ЗА ДЪРВО
И МЕТАЛ
DEKORATOR

69

12

цена от

лв./бр.

- за лепене и уплътняване
при всякакви условия
- висока еластичност
- без разтворители
- за всички абсорбиращи и
неабсорбиращи повърхности
- може да се боядисва
389 мл

9

ТЕБЕШИРЕНА
БОЯ
CHALKY PAINT

265
kg

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

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

500мл

цени от

АЛКИДНА БОЯ
PROTECTA 3В1

9 99

лв./бр.

14 цвята

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

39 99

лв./бр.

арт.N:0202040064-068

5 цвята
10

безплатно
тониране*

ЗА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ
ЦВЕТОВЕ НА БЯЛА БАЗА
ПО КАРТЕЛИ
COLORFUL И GLOBAL

ЕКОЛОГИЧНА ИНТЕРИОРНА
БОЯ VITEX ECO
- екологично матово покритие
- за стени и тавани
- устойчива на миене и триене
- покривност: 15-18кв.м/л
- цвят: бяла база
*пълна информация за тонирането ще получите в магазина
980мл
2.94л
9.8л

11 99 32 99 99 00

ДЕКОРАТИВНО
ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ
STUCCODECOR DI PERLA

лв./бр.

- възможност за компютърно
тониране в цвят по избор
- покривност: 140мл/кв.м.
2.5л

63 90

124 90

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0203050029

арт. N:0203050291

ЛАТЕКС СУПЕР БЯЛ
DEKORATOR
- интериорна боя с висока
покривност и белота
- покривност: 12-16 кв.м./л за слой
- бял и възможност за
компютърно тониране
1л
2.5 л

лв./бр.

арт.N:0203030203

арт.N:0203030165

4л

8.5 л

15 л

18 99 37 99 63 99
лв./бр.

арт.N:0203030162

лв./бр.

арт.N:0203030163

лв./бр.

арт.N:0203030164

53 49

лв./бр.

арт.N:0204030007

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

15 59

лв./бр.

арт.N:0204020120,
4 л 0204020124

8.5 л

лв./бр.

арт.N:0204020121,
0204020125

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

15 л

59

лв./бр.

безплатно
тониране*

24 цвята

ЗА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ
ЦВЕТОВЕ НА БЯЛА БАЗА
ПО КАРТЕЛИ
COLORFUL И GLOBAL

2.5л

лв./бр.

36

99

лв./бр.

арт.N:0204020177

9л

23 59 75 59
лв./бр.

арт. N:0203010034

- за външна употреба
- висока покривност, здравина и устойчивост
- заздравява всякакъв вид нови и стари повърхности:
мазилка, бетон, гипскартон, дърво и др.
- разход: 15-17 кв.м./1л
980мл
2,94л
9,8л

арт.N:0204020176

лв./бр.

арт.N:0204020123,
0204020127

- 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

ФАСАДНА АКРИЛНА БОЯ
ЗА ТОНИРАНЕ
ACRYLAN

99

лв./бр.

арт.N:0204020122,
0204020126

АНТИФУНГИЦИДНА ИНТЕРИОРНА БОЯ
ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ

цени от

13

лв./бр.

арт. N: 0203030252

22 99 4699 78 99

ЦВЕТЕН
ЛАТЕКС

14

- водоустойчива паропропусклива
тънкослойна фасадна мазилка
- използва се като крайно покритие
при изпълнение на система за фасадна
топлоизолация Ceresit Ceretherm
- висока гъвкавост и устойчивост на:
механични повреди, микробиологично
замърсяване и устойчива на
неблагоприятни атмосферни условия
- опаковка: 25кг
- драскана структура 1.5мм

ФАСАДНА БОЯ
СЪС СИЛИКОН DEKORATOR

12 99

лв./бр.

арт.N:0203030251

АКРИЛНА МАЗИЛКА СТ60

1.25л

5 49

лв./бр.

арт.N:0203030250

115

лв./бр.

арт. N:0203010035

ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ТОНИРАНЕ

ХАРТИЕНА ЛЕНТА
TESA - ИКОНОМИЧНА

00

лв./бр.

арт. N:0204020179

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

- за облепване на стени, прозорци,
дограми, детайли
- изработена от самозалепваща
хартия с лепило от естествен
каучук, съвместима с бои на
водна и маслена основа
- без остатъци от лепило при
премахване
- размер: 24, 29, 36, 48мм/40м

20%

ХАРТИЕНА ЛЕНТА
TESA

11

МОП

20

%

цена от

27

59

лв./бр.

ЩОРА - ТЕКСТИЛ
С МАРКА MARDOM

БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ

15 %

- тип пеперуда
- с механизъм за
лесна подмяна
на гъбата

19

99

лв./бр.

ПРЕПАРАТИ MELLERUD

арт. N:0605030605

ПАРФЮМ ЗА ДОМА
- опаковка: 150мл
- мощен и свеж аромат
цена от

8

00

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

23

лв./бр.

ХАВЛИЕНИ
КЪРПИ

лв.
1.60м

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ
СВЕЖИ АРОМАТИ

99

2м

25

арт. N:0303010364

арт. N:0303010365

- модел: Лима
- 100% памук, 500г/кв.м.
- цвят: крем, мока, сив, мента,
деним, пепел от рози
- размер: 30/50, 50/90, 70/140см

халки с клипс 10бр.

2.4м

цени от

00

лв./бр.

00

лв./бр.

3 35 27 00
лв./10бр.

лв./бр.

арт. N:0303010338

арт. N:0303010366

2 49

лв./бр.

ПЛАЖНА
ХАВЛИЕНА
КЪРПА

15
- 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

- електронен
- програмируема ключалка
- външни размери:
170/230/170мм

%

ФОТОТАПЕТИ

ФОТОТАПЕТИ

СЕЙФ

- 400г/кв.м.
- размер: 90/170, 85/170, 70/140см
цена от

39

РАЗНООБРАЗИЕ
ОТ ДЕКОРИ

90

лв./бр.

арт. N:0301070051

I ДЕКОРАЦИЯ

11 99

лв./бр.

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ
ДЕСЕНИ

ХАЛАТ ЗА БАНЯ
МИШЕЛ
- 1-во качество
- размер: М-XXL
- цвят: екрю, беж,
кафяво, петрол
цени от

54 79

лв./бр.

арт. N:0604020405-426

12

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

ПРИБОРИ
ЗА ХРАНЕНЕ
ZARIF

Нож основен

8 19

ЧАШИ СЕРИЯ AMERICA 20'S
- материал: безоловно кристално стъкло
- одходящи за съдомиялна машина

Вилица основна

за вода 490ml

6 69

лв./6бр.

4 39

лв./6бр.

лв./бр.

3 95

лв./бр.

арт. N:0603020079

арт. N:0602011252

арт. N:0602011253

Вилица за десерт

Лъжица основна

за уиски 300ml

за вино 250ml

лв./6бр.

3 95

лв./6бр.

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0603030098

арт. N:0602011254

арт. N:0602011255

Лъжица чай

Лъжица кафе

за коняк 650ml

за шот 80ml

лв./6 бр.

арт. N:0603030099

3 69

7 69

лв./бр.

лв./6бр.

арт. N:0603030100

арт. N:0602011256

ТИГАН

12 59

лв./бр.

арт. N:0602040329

2 59

%

ЗА ВСИЧКИ НАЛИЧНИ
АРТИКУЛИ НЕВА

лв./бр.

арт. N:0602011257

СЕРВИЗ
ЗА ХРАНЕНЕ

- тефлон 2мм
∅24см

15

5 59

арт. N:0603020080

4 89

МЕТАЛНИ СЪДОВЕ
ЗА ГОТВЕНЕ
С МНОГОСЛОЙНО
ТИТАНОВО
ПОКРИТИЕ

за коктейл 400ml

арт. N:0603010262

4 89 6 69

НОВО

- 24 части Korkmaz

∅26см

14 59

8900

лв./бр.

лв./к-кт

арт. N:0602040330

арт. N:0602060386

СПАЛНО БЕЛЬО
- едноцветно
- състав: 100% памук ранфорс
- цвят: екрю, праскова, капучино,
зелен, жълт, сив, син,
розов, лилав
чаршаф 150/240см

11 59
16 79

лв./бр.

чаршаф 220/240см

лв./бр.

2бр.калъфки 50/70см

839
29 99
22 69
лв./к-кт

плик: 200/220см

лв./бр.

плик 150/210см

лв./бр.

СПАЛЕН КОМПЛЕКТ
3 ЧАСТИ

СПАЛЕН КОМПЛЕКТ
3,4 И 5 ЧАСТИ

- ранфорс щампа Ariya син
- чаршаф 160/240см, плик 160/220см,
калъфка 50/70см

- ранфорс щампа

39

ВЪЗГЛАВНИЦА

- мемори пух		
- плат: микрофибър
- размер: 50/70см		
- тегло: 1000г

- мемори пяна
- размер: 30/50см
- калъф с цип
- хипоалергична
- антибактериална

лв./бр.

арт. N:0604030226

34 39

лв./бр.

90

арт. N:0604051494, 495, 496

лв./бр.

арт. N:0604050861

ВЪЗГЛАВНИЦА

6 59

цена от:

12 49

лв./бр.

арт. N:0604030346

I ДОМАКИНСТВО И ТЕКСТИЛ

ЛЯТНО
ОДЕАЛО/
ШАЛТЕ
- 100% памук

размер: 150/240см

19 99

лв./бр.

арт. N:0604070468-473

размер: 220/240см

29 99

лв./бр.

арт. N:0604070476-479

13

КЛЮЧОВЕ И
КОНТАКТИ

ключ единичен

3 69

- серия: KARRE PLUS
- цвят: бял

РАЗКЛОНИТЕЛИ

лв./бр.

арт. N:0904010917

- цвят: бял
3х16А кабел1,5м

3х16А кабел3м

контакт единичен

10 89 14 39
лв./бр.

4 29

лв./бр.

арт. N:0905050178

арт. N:0905050179

5х16А кабел1,5м

5х16А кабел3м

лв./бр.

3х16А 2USB кабел1,5м

12 89 16 99 23 89
лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0905050181

арт. N:0905050182

контакт двоен

ключ девиаторен

арт. N:0904010928

ключ единичен

лв./бр.

- цвят: крем

арт. N:0904010586

контакт единичен

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ
- цвят: титан

ключ двоен

3 49

лв./бр.

арт. N:0904010921

4 29

лв./бр.

3 79

лв./бр.

арт. N:0904011025

контакт единичен

2 99

лв./бр.

4 89

ключ единичен

2 49

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ

лв./бр.

арт. N:0904010919

лв./бр.

арт. N:0905050180

4 29

арт. N:0904010926

5 29

лв./бр.

ключ двоен

лв./бр.

ключ двоен

4 49

лв./бр.

арт. N:0904010593

арт. N:0904010588

арт. N:0904011042

арт. N:0904011028

контакт двоен

ключ девиаторен

контакт двоен

ключ девиаторен

4 29

2 99

лв./бр.

арт. N:0904010595

лв./бр.

арт. N:0904010590

ВЕНТИЛАТОР
ЗА БАНЯ
- цвят: бял
- мощност: 12W
- степен на защита: IP44
- размер: ∅ 100
- дебит: 100 куб.м./час

5 29

лв./бр.

арт. N:0904011044

4 49

лв./бр.

арт. N:0904011037

ВЕНТИЛАТОР
ЗА БАНЯ

9

99

лв./бр.

арт. N:0905030080

- модел: UC-10 STANDARD
- произход: Испания
- размер: ∅100
- дебит: 110куб.м./час
- цвят: бял, сребро, черен

31 99

лв./бр.

арт. N:0905030100, 105, 106

ниско ниво на шум

С ФИЛАМЕНТ ТЕХНОЛОГИЯТА СВЕТОДИОДНИТЕ ЛАМПИ
ОТДЕЛЯТ ПО-МАЛКО КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА И ВНАСЯТ
КОМФОРТ И ЕЛЕГАНТНОСТ В ОСВЕТЯВАНИЯ ИНТЕРИОР

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

- серия: 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

- серия: CAMEO LED
- живот: 25 000 часа
- топло бяла
светлина 3000К
- неутрална дневна
светлина 4000К
- енергиен клас А+
- 6W E14 3000K
- 6W E27 3000K

1

99

лв./бр.

арт. N:0906040242-244

2

29

лв./бр.

арт. N:0906040086,088

I ОСВЕТЛЕНИЕ

СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ
8W 806lm Е27 4000K

4 29

- серия: FLICK LED
- живот: 25000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- енергиен клас А+
- филамент

арт. N:0906040435

4W 470lm Е14/E27 4000K

9.5W 1200lm Е27 4000K

2

89

лв./бр.

арт. N:0906040437-439

лв./бр.

6W 650lm Е27 4000K

3

49

лв./бр.

арт. N:0906040436

4 99

лв./бр.

арт. N:0906040434

14

СУПЕР ЦЕНА

LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО
- модел: MATRIX**
- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
12W 634lm
28W 1763lm

37

67

99

лв./бр.

арт. N:0901031017

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА**
35W 2165lm

99

90

лв./бр.

арт. N:0901031002

90

лв./бр.

арт. N:0901031018

- цвят: хром
- неутрална дневна светлина: 4000К
350/350мм 24W 1020lm

∅350мм 19W 980lm

114 00

ПЕНДЕЛ

10400

лв./бр.

- модел:BRUNO*
- цвят: черен
- мощност: 3хЕ27
- размери: 840/175/850мм

лв./бр.

арт. N:0901030966

арт. N:0901030965

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

12900

лв./бр.

арт. N:0901020381

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
- модел: ATHENA LED
- мощност: 36W, 60W
- живот: 25 000 часа
- с променяща се
цветна температура
3000К-4000К-6500К

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА
- цвят: черен/мед
- материал: метал
- 1 х Е27, 1 х Е27, 4 х Е27

∅ 552

∅ 463

4899 6490

12 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0901031480

арт. N:0901030915

лв./бр.

арт. N:0901030916

19 99 57 90
лв./бр.

арт. N:0901031008

лв./бр.

арт. N:0901031009

*Kрушките не са включени в цената

с вградена тонколона

LED
OСВЕТИТЕЛНO ТЯЛО**
ПЛАФОН*

- с дистанционно управление
- Music Bluetooth
- с променяща се цветна температура:
RGB 3000К - 4000K - 6400К (5760lm)
- мощност: 72W 				
- диаметър: ∅510мм

АПЛИК*

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

- серия: PLANET
- 1 х E27
- стъкло

11 99

8 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0901030450

79 90

лв./бр.

арт. N: 0901030448
*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас: А++,A+,A,B,C,D,E

арт. N:0901030980

LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО**
- модел: SPICA
- живот: 25 000h
- неутрална дневна светлина 4000К
- индекс на защита: IP 20

АПЛИК ЗА БАНЯ**
- модел: VISTA LED
- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна
светлина 4000К
- мощност: 15W
- степен на защита: IP44

4299

лв./бр.

арт. N:0901030732

4W 320мм

9 29

лв./бр.

арт. N:0901060076

I ОСВЕТЛЕНИЕ

8W 580мм

10 79

лв./бр.

арт. N:0901060077

13W 880мм

12 79

лв./бр.

арт. N:0901060078

17W 1180мм

15 99

лв./бр.

арт. N:0901060079

15

СУПЕР ЦЕНА

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

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ

надолу

нагоре

19 89 19 89

- серия: LYON*
- цвят: античен месинг
- степен на защита: IP44
- мощност: 60W E27

лв./бр.

нагоре, надолу, висящ

22 99

лв./бр.

арт. N:0902010266

арт. N:0902010267

висящ

стоящ h43

стоящ h100

19 89 19 89 39 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0902010276, 0902010284-285

арт. N:0902010268

лв./бр.

арт. N:0902010269

лв./бр.

арт. N:0902010270

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

ФАСАДНИ АПЛИЦИ
- серия: MAUI*
- мощност: 40W E27
- цвят: сив, кафяв
- материал: алуминий
степен на влагозащита: IP 44

23

стоящ H80см

ГРАДИНСКИ ФЕНЕРИ*

42 99

- мощност: 60W E27
- степен на защита: IP 44
- цвят: черен

арт. N:0902010243

аплик 1х60W E27

стоящ H40см

лв./бр.

аплик 2х60W E27

20 99 31 99 32 99

99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0902030124, 125

арт. N:0902010240

лв./бр.

арт. N:0902010241

лв./бр.

арт. N:0902010242

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

LED
ПРОЖЕКТОР**

НОВО

- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна
светлина: 4000К
- вграден светодиоден източник
- цвят: бял

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА

10W

5 99

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

лв./бр.

арт. N:0902030044

12W

- серия: LUXOR*
- мощност: 60W E27
- цвят: никел мат
- степен на влагозащита: IP 44

14 99

лв./бр.

арт. N:0902030131

20W

8 99

ФАСАДНИ АПЛИЦИ

1039 23 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0901030889

22 99

лв./бр.

арт. N:0902030132

16W

12 29

лв./бр.

арт. N:0901030890

50W

16W

12 69

лв./бр.

арт. N:0901030891

I ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ

лв./бр.

арт. N:0902030046

арт. N:0902030087

30W

100W

15 99 3899
лв./бр.

арт. N:0902030048

лв./бр.

арт. N:0902030123

18
16

ЕСТЕСТВЕН РАТАН

РАТАНОВ СЕТ
- 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

0%лихва 6х52.33лв.

314 00

лв./к-кт

арт. N:0501020067

ГРАДИНСКИ СЕТ

ЧУГУНЕНО
БАРБЕКЮ

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

- с метална основа и шиш
- размер на скарата: 56/27см
- височина: 64см
- сгъваема стойка

89 90

0%лихва 6х35.67лв.

214

00

лв./бр.

лв./к-кт

арт. N:0505020037

арт. N:0501020041

ДЪРВЕНИ
ВЪГЛИЩА

ГРАДИНСКИ
СЕТ

- 10кг

- модел: Havana
- 3 части
- изкуствен ратан

199

14 99

лв./бр.

00

арт. N:0505030055

лв./к-кт

арт. N:0501020068

РЕЖИМ
НА ТОПЛО
И СТУДЕНО
ХЛАДИЛНА ЧАНТА
- електрическа 12V
- обем: 24л

84 99

лв./бр.

арт. N:0505060132

ГРАДИНСКИ СЕТ
- 3 части
- метален
- декорация мозайка

0%лихва 6х33.17лв.

199 00

лв./к-кт

арт. N:0501020063

НОВО

3 ЧАСТИ
БИРЕН СЕТ
С ОБЛЕГАЛКИ
- метален обков в зелен цвят
- материал: дърво
- маса: 170/70/75см
- стол: 170/25/46см

ХЛАДИЛНА
ЧАНТА

СГЪВАЕМ
0%лихва 6х33.17лв.

199 00

лв./бр.

арт. N:0501020078

- обем: 24л

19 99

лв./бр.

арт. N:0505060067

ЛАНДШАФТЕН ОГРАНИЧИТЕЛ
БОРДЮР ЗА АЛЕИ И ЛЕХИ
- висока UV защита
- висока гъвкавост
- лесен за обработка и рязане
- размер Д/Ш/В: 100/8/4.5см
- 4 броя в комплект
- в комплекта са включени
пластмасови пирони

5 99

лв./л.м.

арт. N:0502080186

I ГРАДИНA

23 99

лв./к-кт

арт. N:0502080186

17

ПЕЙКА		
- с облегалка и
подлакътници
- материал: метал
- дължина: 127см
- широчина: 40см
- височина: 87см
- товароносимост: до 220кг

СТОЛ

9 99

99

арт. N:0501040166

39 99

- модел: ISOLA
- пластмаса
лв./бр.
- размер: 70/70 см
- височина: 72см арт. N:0501010069

МАСА ЗА
ШЕЗЛОНГ

- пластмасa
- цвят: бял арт. N:0501010056

75 90

- модел: Ancora
- пластмаса
лв./бр.
- размер: 75/120см
- цвят: бял
арт. N:0501010067

лв./бр.

арт. N:0501010113

арт. N:0501030026

ИЗКУСТВЕНА
ТРЕВА

МАСА

арт. N:0604080175-178

лв./бр.

МАСА

72 00

лв./бр.

лв./бр.

9 99

лв./бр.

арт. N:0501040165

- материал: пластмаса
- с подлакътник

8 99

8 99

СТОЛ

12900

ШЕЗЛОНГ

- размер: 43/43/41см

ВЪЗГЛАВНИЦА
ЗА СТОЛ

- градинска
- размер: 127/63/78 cм
- ковано желязо/дърво

лв./бр.

МАСА

- модел: ZAFFIRO
лв./бр.
- пластмаса
арт. N: 0501010057
- цвят: зелен

ПЕЙКА

00

- материал: пластмаса
- диаметър: ∅ 60см
- цвят: бял

32 90

лв./бр.

арт. N:0501010170

I ГРАДИНА

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

9 59

лв./кв.м.

арт. N:1004040009

18

СУПЕР ЦЕНА

ТЕНТА
- материал: алуминий
- размер: 350/250см

0%лихва 6х48.17лв.

28900

лв./бр.

ПЛАЖЕН СТОЛ

арт. N:0505010055,
0505010057, 0505010053

- 2 позиции
- цвят: син
- тип шезлонг
- с подлакътници
- конструкция:
алуминий,
текстил,
пластмаса
- товароносимост:
до 100кг
- размер: 153/60/80см

ГРАДИНСКА
ЛЮЛКА
– едноместна
- висяща
– тип хамак
- в комплект с възглавници
- товароносимост: до 120кг

39 90

42 90

лв./бр.

арт. N:0501010383

лв./бр.

арт. N:0501040168

ХАМАК
С ОРНАМЕНТИ
- материал: полиестер, памук
- дървени летви
- размер: 200/100 см
- товароносимост: до 120кг

35 99

ДВЕ НИВА НА МАСАТА
КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ

лв./бр.

арт. N:0501040170

- 4 части: 2бр. кресла с възглавници, 1бр. диван, 1бр. маса
- регулируема маса в 2 височини
- материал: метал, полиестер, HDPE
- прахово боядисана метална конструкция
- маса: 120/60см, височина 70см
0%лихва 6х93.17лв.
- кресла: 65/65/74см
- диван: 119/65/74 см
- цвят: бял/сив

55900

лв./бр.

арт. N:0501020077

∅270
ЧАДЪР

ДЕКОРАТИВНА
ВЪЗГЛАВНИЦА

- метална тръбна конструкция
- удобен механизъм за разгъване
- устойчив на атмосферни
влияния и UV лъчи
- размер: ∅270см
- цвят: бял и бежов

- размер: 40/40см
- материал: 100% полиестер
- калъфката не се сменя

7 99

64 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0501040159-160

НАДУВАЕМ
БАСЕЙН
ЛЮЛКА ТРИМЕСТНА

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

- прахово боядисана, стоманена конструкция
- странични поставки
0%лихва 6х56.50лв.
- функция легло
- размер(в/ш/д): 164/199/120см
- товароносимост: до 280кг
лв./бр.
- цвят: кафяв

52 90

339 00

лв./бр.

арт. N:0505040112

арт. N:0501040156

I ГРАДИНA

19

СУПЕР ЦЕНА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИОН
- модел: UniversalChain 35
- мощност: 1800W
- дължина на шината: 350мм
- SDS система за лесна смяна и
опъване на веригата

ВОДОСТРУЙКА
- макс. налягане: 150 bar
- макс. дебит: 450 л/ч
- макара за маркуча

129 99

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

арт. N:0804050066

169 00

ГРАДИНСКИ МАРКУЧ

лв./бр.

- 1/2“(13мм)
- 20м
- 30 bar
- трислоен (5/66)

арт. N:0804020081

29 90

лв./бр.

арт. N:0503010119

БЪРЗА ВРЪЗКА
ЗА МАРКУЧ

АДАПТОР

- 1/2""(13мм)"

- 1/2-3/4-1"за кран

2 39

3 39

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0503030139

арт. N:0503030132

ПИСТОЛЕТ
ЗА ПОЛИВАНЕ

БЪРЗА ВРЪЗКА
ЗА МАРКУЧ

6 79

- 3/4""(19мм)"

29

ГРАДИНСКА
ПРЪСКАЧКА
- 16 л
- регулиране на
водната струя от
плътна до фина мъгла
- телескопично удължение
от неръждаема стомана		
- комплект накрайници

2099

лв./бр.

арт. N:0503020051

лв./бр.

лв./бр.

УДЪЛЖИТЕЛ

арт. N:0503020121

арт. N:0503030133

- 20метра
- 3 x 1 мм2

РАЗПРЪСКВАЧ

16 90

- 5 режима
- с шип

8

лв./бр.

арт. N:0804030066

КОСАЧКА

лв./бр.

3

185 00

лв./бр.

59

арт. N: 0905050127

23 90

лв./бр.

арт. N: 0905050155

лв./бр.

арт. N:0503020115

МОТОРЕН ТРИМЕР

РАЗПРЪСКВАЧ

ПОМПА

- стационарна градинска пръскачка
– разпръсквач с въртяща глава
- за средно големи и големи зелени площи
- регулиране на ъгъла на водната струя
- за напояване до 175кв.м.		
- разпръсква водата до 15м в диаметър

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

11 99

лв./бр.

арт. N: 0503020114

219 00

лв./бр.

арт. N:0804010198

I ГРАДИНА

- модел: DT 52 S
- мощност: 2 200 W (3 к.с.)
- двутактов двигател: 52 куб./см.
- диаметър на косене:
42/25.5 см. корда/нож
- разглобяемо рамо за
лесно транспортиране

159 00

лв./бр.

арт. N:0804020159

18
20

СУПЕР ЦЕНА

до

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ВИНТОВЕРТ ЗА
ГИПСОКАРТОН

АКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ

49 99

- товароносимост: до 200кг
- размер: 112/54.5/43.5см

69 00

лв./бр.

54 90

лв./бр.

арт. N:0802010153

лв./бр.

арт. N: 0802010209

арт. N:0504040025

НИВЕЛИР

ЧУК

КЛЮЧ

- магнитен
- 225мм с три либели

- тегло: 300г
- дървена дръжка

- кръстат за джанти
- размер: 17/19/21/1/2"

2 99

лв./бр.

арт. N:0805020307

3 99

лв./бр.

арт. N:0806030086

kg

ТРАНСПОРТНА
КОЛИЧКА

- модел: RD-ES47
- мощност: 710W
- сила на затягане: 35 Nm
- регулируеми обороти:
0-4000 мин-1

- модел: DALD1210
- батерия: Li-Ion / 1.3Ah
- напрежение: 10.8V
- сила на затягане: 18Nm

200

8 99

КУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ
- размер: 385/330/130мм

13 90

лв./бр.

арт. N:0807020201

лв./бр.

арт. N: 0805040030

*съдържанието в куфара
не е включено в цената

КУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ

ФУНИЯ
- за горива и масла
с гъвкав удължител
- диаметър: 16см

5 99

лв./бр.

арт. N:0807020203

ПОЯЛНИК ЗА
ПОЛИПРОПИЛЕН
- модел: MK-PW03
- мощност: 800W
- глави: 3 - 1/2", 3/4", 1"
- метален куфар

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

26 90

29 90

лв./бр.

арт. N:0805010136

лв./бр.

арт. N:0805040028

ТУБА

НОВО

- за горива
- материал: PVC
5л

7 49

лв./бр.

арт. N:0503040018

10л

8 99

лв./бр.

арт. N:0503040017

ТУБА

ТРИНОГА

- за горива
- материал: метал

- алуминиева универсална
- височина макс.: 1.2м
- резба за присъединяване: 1/4"
- калъф с дръжка

10л

31 90

лв./бр.

арт. N:0503040048

20л

36 90

арт. N:0503040026

34 90

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0805020367

I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

НИВЕЛИР
- лазерен с кръстосани линии
- модел: 1H1V
- нивелира до макс.: 15м
- зелен лазер
- точност: 0.3мм/м

99 90

лв./бр.

арт. N:0805020366

21

AКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ
- 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

ТРИОН
- 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

ШЛАЙФ ШАЙБА
- диамантена 125мм
- двуредна Expert for
Concrete Long Life

34

0%лихва 6х48.17лв.

139 00

99

289 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0801020054

лв./бр.

арт. N:0802010185

арт. N:0809040094

ПЕРФОРАТОР
ЪГЛОШЛАЙФ
- професионален
- модел: DWE4157-QS-DEWALT
- мощност: 900W
- диаметър на диска: 125 мм
- защита от претоварване

БИТОВЕ
И СВРЕДЛА
- 15 части Mini X-Line

10

- професионален
- модел: SDS Plus D25133K
- мощност: 800W		
- сила на удара: 2.6 J		
- режими на работа: 3
- куфар

139

99

лв./к-кт

арт. N:0805060597

0%лихва 6х43.17лв.

259 00

00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0802030049

арт. N:0801010115

ЪГЛОШЛАЙФ

ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФ

RD-IW220 0805010141

RD-RSA05 0801040092

БОРМАШИНА

● Диапазон на тока: 20-200 А
● В комплект с кабели и маска
● Размер на електр.: 1.6 - 4 mm

● Мощност: 450 W
● Размер на диска: Ø 125 mm
● Ексцентрицитет: 5 mm

0802010218
● Мощнoст: 1050 W
● Обхват на патроника: 1.5 - 13 mm ● Батерия: Li-Ion, 20V, 2.0 Ah
● Реверс
● Време за зареждане: 1 h
● Обхват на патронника: 1 - 10 mm
● Макс. въртящ момент: 44 Nm
● 2 скорости
● Безключов патронник

ИНВЕРТОР

149

90
лв.

РЕЗАЧКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
RD-ECS24 0804030001
●
●
●
●
●
●

Мощност: 2 400 W
Дължина на водещата шина: 40 см
Oregon шина
Пусков прекъсвач
Блокировка на пусковия прекъсвач
Стъпка на веригата: 3/8"

11900
лв.

RD-ID44 0802050090

БОРМАШИНА
АКУМУЛАТОРНА
RDP-SCD20 Set

5990

5990

7990

лв.

лв.

МИКСЕР

ПЕРФОРАТОР

RDP-HD56 0802030073

● Мощност: 1200 W
● Обороти: 0-600 min-1
● Максимален

●
●
●
●
●

8990
лв.

4990

лв.

RD-HM07 0803030041
капацитет: до 40 L

RD-AG60 0801010149
● Мощност: 750W
● Диаметър диск: Ø 125 mm
● Блокировка на вала

Мощност: 1800 W
Максимална енергия на удара: 6 J
SDS+ патронник
Антивибрационна система
3 работни режима

14990
лв.

лв.

ПРОБОДЕН ТРИОН

RD-JS32 0801020061
●
●
●
●

Мощност: 650 W
Регул. ъгъла на основна плоча: 0-45°
Рязане на дърво: 65 mm
Регулиране на оборотите

5990
лв.

СУПЕР ЦЕНА

НОВО
GAMALUX
ГОТВАРСКА ПЕЧКА

ПАРОГЕНЕРАТОР

- модел: І-28 HP-2
- мощност на фурната: 2х800W
- обем на фурната: 50л
- бързонагряващ котлон:
∅190мм х1500W
- малък котлон: ∅150мм х 1000W
- комплект с 2 емайлирани тави
- размер: 36/59/47см

- модел: SV8020E1
- парен удар: 450г/мин
- непрекъснато подаване
на пара: 120г/мин
- резервоар: 1,8л
- налягане на помпата: 6,6 bar
- перфектна плъзгаемост на плочата
- подобрена антиваровикова технология

169

159

00

лв./бр.

арт. N:0701040078

ТОСТЕР

ROSBERG
- модел: R51440AS
- мощност: 750W
- 6 степени на изпичане
- ненагряващи се
странични панели
- STOP бутон

17 99

лв./бр.

арт. N:0705020186

0%лихва 6х49.83лв.
- модел: 32S393BH
- HD Ready 1366/768px
- размер на екрана:81см/32inch
лв./бр.
- тунер: DVB-T/T2/C/SS2
арт. N:0704010428
- HDMI: 3; USB: 1

00

29900

лв./бр.

арт. N:0705100149

НОВО

НОВО
БЛЕНДЕР

МИКСЕР
- модел: MI 200
- мощност: 200W
- 5 скорости на работа
- турбо функция
- два вида бъркалки

19 99

лв./бр.

арт. N:0705050141

LED ТЕЛЕВИЗОР*

В РАВДА, ПРИМОРСКО
И АЙТОС
*До изчерпване!

- модел: HB 7762
- мощност: 400W
- стъклена кана 1,5л
- стъклен съд за мелене
на подправки,
трошене на лед

57 90

лв./бр.

арт. N:0705050163

НОВО
ГРИЛ ПЛОЧА
- модел: FHG-2202MCI
- мощност: 2200 W
- тавичка за мазнина
- незалепващо покритие
- размери на грила: 25/51см

61 90

лв./бр.

арт. N:0705020188

КАФЕМАШИНА
ЕСПРЕСО
- модел: Espresso 20 Tradizionale
- мощност: 850W
- 20 bar налягане
- резервоар за вода с обем: 1,5л
- двоен неръждаем филтър
- подгряваща повърхност

139 00

лв./бр.

арт. N:0705070103

В РАВДА И ПРИМОРСКО

УНИВЕРСАЛНА
РЕЗАЧКАЧОПЪР
- модел: CH500
- мощност: 500W
- стъклена купа 1л
- 1 степен + функция турбо
- ножчета от
неръждаема стомана
- размер: 22 х ∅15см

2999

лв./бр.

арт. N:0705050118

5

НОВО

години
гаранция

ВЕНТИЛАТОР
- модел: R-862
- вид: индустриален
- мощност: 100W
- външен диаметър:∅51см
- 3 метални перки
- 3 работни скорсти

8900

лв./бр.

арт. N:0705130052

ПРАХОСМУКАЧКА
- модел: VC-A700
- мощност: 700 W
- система Multi-Cyclone
- HEPA филтри

73 90

лв./бр.

арт. N:0705080238

МУЛТИКУКЪР
- модел: MC-3602-RD
- мощност: 700W
- вместимост: 5л
- 36 програми
- таймер

99 00

лв./бр.

арт. N:0705010047

I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

МИНИБАР
- модел: RS0400M1
- вид: компресорен
- размер: 49,2/47,2/45см
- общ полезен обем: 43л
- ниво на шум: 43dB
- статична с-ма на охлаждане

169 00

лв./бр.

арт. N:0701010242

23

СМЕСИТЕЛ ЗА МИВКА
- модел: Sky River
- стоящ

39 90

лв./бр.

арт. N:0102020176

15 %

КУХНЕНСКИ МИВКИ FAT

МЕЛНИЦА ЗА
ОТПАДЪЦИ
- кухненскa

СМЕСИТЕЛ ЗА МИВКА
- стоящ
- с изтеглящ шлаух

157 99 134 90
лв./бр.

арт. N:0706060054

лв./бр.

арт. N:0102020276

CASCADA

ВОДОНАГРЕВАТЕЛ

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

МИВКИ
- материал: алпака
- размер: 82/44/16см

66 99

арт. N:0601010019

49 99

лв./бр.

лв./бр.
*смесителят не е включен в цената

арт. N:0702010035

2

години
гаранция
В РАВДА,
ПРИМОРСКО
И АЙТОС

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

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. Национален номер
За артикули с ВИНАГИ НИСКА ЦЕНА не може да бъде използвана MASTERHAUS карта за отстъпки.
Предвид печатната технология цветовете на снимките може да се различават от действителните.
0700 10 321
Възможни са печатни грешки, за които Бошнаков ЕООД не носи отговорност!

