
ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА
- серия DAKAR*
- цвят: черен, антчно злато
- мощност: 1хЕ27
- степен на влагозащита: IP44

арт. N:0902030133, 134

2499
лв./бр.

Н О В О

www.masterhaus.bgwww.masterhaus.bg ПАЗАРУВАЙTE  ОНЛАЙН  ОТ  УДОБСТВОТО  НА  ДОМА !

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

от 1 до 31 август 2021

И ЛЕТЕ ГО ПРАВИМ 
С МАЙСТОРЛЪК

ГРАНИТОГРЕС

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

арт. N:1001030580-581

16 99
лв./кв.м.

арт. N:1001030607

17 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС 
ДЕКОР

- първо качество
- размер: 30/60см
- пачуърк

ЛЕПИЛО 
ЗА ПЛОЧКИ
СМ-16 FLEX
- за полагане на керамични плочки,   
   естествен камък, гранитогрес върху 
   деформируеми основи
- подходящо за полагане върху подово отопление,   
   балкони, хидроизолирани повърхности
- интериорна и екстериорна употреба
- разход: 1,4 -3,1кг/кв.м.
- клас С2ТЕ
- опаковка: 25кг

арт. N:1101010016

1839
лв./бр.

арт. N:0101010697

14400
лв./бр.

МЕБЕЛ 
ЗА БАНЯ 
С МИВКА
- водоустойчив материал - PVC
- цвят: бял
- размер: 50/39/85см

в България

произведено
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арт. N:0501040164

11900
лв./бр.

 ПЕЙКА
- стомана и ковано желязо
- размер: Д/Ш/В: 127/61/87см

арт. N:0505010052, 0505010054, 0505010056

22500
лв./бр.

ТЕНТА

- алуминий
- размер: 300/200см

арт. N:0501040154

389 00
лв./бр.

0%лихва 6х64.83лв.ГРАДИНСКА ЛЮЛКА
- триместна
- размер: Д/Ш/В: 239/123/172см
- товароносимост: до 300кг
- прахово боядисана 
   стоманена конструкция
- цвят: антрацит

ГРАДИНСКИ 
МЕБЕЛИ
 
- 5 части: 4 стола с възглавници, 1 маса 
- стол 56/66/90см, маса 102/102 см, h 71см, 
- 5мм темперирано стъкло
- материал: метал, полиестер, PVC, текстил и стъкло
- прахово боядисана метална конструкция

арт. N:0501040163

69 00
лв./бр.

ПЕЙКА 
- метал и дърво
- размер: 122/60/83cм арт. N:0501040166

9500
лв./бр.

ПЕЙКА
- метал
- размер Д/Ш/В: 129/40/87см
- товароносимост: до 220кг

39 90
лв./бр.

арт. N:0501010385-386

СТОЛ 
- градински
- цвят: тъмно зелен, сив
- регулиране на облегалката

%

ЕКСКЛУЗИВЕН ВНОС

ОГРАДНИ ВРАТИ И ПАНА VIENNA, MONAKO, AMSTERDAM

ГОТОВИ 
ЗА МОНТИРАНЕ!

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.

*до изчерпване на количествата; *отстъпката не важи за артикули на промо цена, специална цена или на разпродажба

20 %
ОГРАДИ  POLBRAM

арт. N:0501020074

339 00
лв./бр.

0%лихва 6х56.50лв.

РАЗПРОДАЖБА



РАЗПРОДАЖБА

15 %
ГРАДИНСКИ ТЕКСТИЛ

25 %
ИЗБРАНИ КЪМПИНГ И 

НАДУВАЕМИ АРТИКУЛИ

25 %
ИЗБРАНИ ГРАДИНСКИ 

СЕТОВЕ

%

15 %
ВЕЛОСИПЕДИ

25 %
ИЗБРАНИ ПЛАСТМАСОВИ 

МЕБЕЛИ

20 %
ШАТРИ

25 %
ХАМАЦИ

173I РАЗПРОДАЖБA



ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ  
ДЪБ НАБРАЗДЕН
- за натоварени жилищни помещения и слабо    
   натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/8мм
- опаковка: 2,22 кв.м./пакет

8 мм 8 мм

4I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

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

ПО ПОРЪЧКА

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

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

12 мм

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

8 мм

Н О В О

арт. N:1005010336

14 49
лв./кв.м.

клас: 32/АС4

Н О В О

арт. N:1005010342

17 99
лв./кв.м.

клас: 32/АС5

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ХИКОРИ АПАЛАЧИ
- за натоварени жилищни помещения и интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/10мм
- опаковка: 1.73 кв.м./пакет

10 мм

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

арт. N:1005010256

2099
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

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

8 мм

клас: 32/АС5 

арт. N:1005010243

16 99
лв./кв.м.

8 мм

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

арт. N:1005010193

13 99
лв./кв.м.

клас: 33/АС5

клас: 33/АС5 V4

арт. N: 1005010170

2499
лв./кв.м.

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ СИВ ДЪБ КРАФТ
- за натоварени жилищни помещения и слабо натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/7мм
- опаковка: 2.467 кв.м./пакет

7 мм
ДО ИЗЧЕРПВАНЕ

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

арт. N:1005010323

9 99
лв./кв.м.

клас: 31/АС3 V4 

арт. N:1005010310

11 99
лв./кв.м.

клас: 31/АС3
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ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: сив арт. N: 1001020169,

               1001010450-451

14 99
лв./кв.м.

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

ФАЯНС
- първо качество
- размер: 25/40см
- цвят: св. бежов, 
   тъмен крем

арт. N:1001010204-205

13 49
лв./кв.м.

арт. N:1002030656-658

14 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1002030653

14 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- ефект: камък/тухла, мат

ГРАНИТОГРЕС 

- първо качество
- произход: Турция 
- размер: 15/60см
- цвят: бежов, кафяв, сив
- ефект: дърво

арт. N:1002030330, 331, 343

18 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1001030379

15 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1001030236, 237

14 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15/90см
- цвят: микс
- ефект: състарено 
   дърво, мат

арт. N: 1002030688

18 99
лв./кв.м.

Н О В О

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33/33см
- цвят: тъмен крем

арт. N:1001030144

17 99
лв./кв.м.

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

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

арт. N:1001030747

15 99
лв./кв.м.

арт. N:1001010622-623

21 99
лв./кв.м.

арт.N:1001040652

2699
лв./бр.

ДЕКОР
- първо качество
- размер: 51/75.5см 
- десен: листа
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ГИПСO- КАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ MIDI

влагоустойчивa: 
Н13
12.5/600/2000мм

стандартна: 
А13 
12.5/600/2000мм

ПОДОВА ЗАМАЗКА 
- циментова смес за приготвяне на плаващи 
   и свързани подравнителни замазки
- клас С16; F3, съгл. EN 13813
- разход:~20кг/кв.м. за 10мм дебелина
- цвят: бял

3 69
лв./бр.

арт. N:1101070010

25кг

ГАЗОБЕТОННИ 
БЛОКЧЕТА
ЗА ЗИДАРИЯ 
YTONG D400
- отлични топлоизолационни свойства
- ниско обемно тегло
- шумоизолация
- лесна обработваемост
- дебелини и размери:
250/600/250мм, 200/600/250мм
150/600/250мм, 125/600/250мм
100/600/250мм, 75/600/250мм
50/600/250мм

1 59
лв./бр.

цена от

арт. N:1101010019

8 09
лв./бр.

25кг

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ

- за полагане на фаянс,    
   теракот, гранитогрес, 
   естествен камък, 
   стъклокерамика
- за интериор и екстериор
- за стени и подове
- клас С1Т

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

арт. N:1101030046

1019
20 кг

лв./бр.

25 %
ВСИЧКИ НАЛИЧНИ 

ОПАКОВКИ И ЦВЕТОВЕ

ФУГИРАЩА СМЕС 
BAUMACOL 
PREMIUM FUGE

- за фуги с дебелина от 1 до 8мм
- нереагираща с хранителни продукти 
- еластична, водо и мразоустойчива
- клас: SG2 WA съгл. EN 13888
- интериорна и екстериорна употреба 
- опаковки: 2 и 5кг

5 94
цени от

лв./бр.

УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА 
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
   
- полага се в хидроизолационния слой 
   при оформяне на ъгли в 
   мокри помещения, бани, тераси

арт. N:1106050084

13 89
лв./бр.

дължина 5м

арт. N:1106050041

2929
лв./бр.

дължина 10м

арт. N:1102060084

3549
5кг

лв./бр.

арт. N:0204030089 

9090
25кг

лв./бр.

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА
СМЕС SIKALASTIC-200W
- за интериорна употреба
- за хидроизолиране на бани, кухни, мокри   
   помещения, душ кабини, 
   сервизни помещения и др.
- еднокомпонентна

арт. N:1103020009 -1103020015

СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА 
SILIKON-FASSADENPUTZ К15
  
- прилага се като краен слой при термоизолационни системи,    
   бетонни стени, повърхности покрити с дисперсионни бои
- структура - драскана
- едрина на зърното - 1,5 мм
- висока пропускливост на водни пари 
- устойчива на неблагоприятни  
   атмосферни условия, хидрофобна 
   със защитен филм срещу водолюбиви
   организми, гъбички и мухъл
- разход: 2,5 - 2,8 кг/кв.м.
- цвят: бял 
- възможност за тониране на машина

арт. N:1105010022

529
лв./бр.

арт. N:1105010023

6 99
лв./бр.
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БЕТОНОВИ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ, 
АКСЕСОАРИ, ФОЛИА, РЪЧНИ ИЗДЕЛИЯ

30
години

гаранция

- Бриз-керемидено-червен
- Бриз-червен
- Бриз-антрацит

арт. N:1103040378  
арт. N:1103040566* 

арт. N:1103040377*  

1 22
лв./бр.

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

20 %

АЛУМИНИЕВО 
СКЕЛЕ
- височина на скелето: 2м  
- макс. работна височина: 3м
- товароносимост: 150кг
- размер на платформата: 
   1.56/0.68м арт. N:1107050023

33000
лв./бр.

арт. N:1107010015

316 00
лв./бр.

АЛУМИНИЕВА
СТЪЛБА
- трираменна
- товароносимост 150кг
- 11 стъпала
- работна височина 3.1/4.56/6.45

арт. N:1106020334

1049
лв./бр.

290мл

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО
 
- без разтворители T-Rex Gold
- сила на залепване 400кг/кв.м
- за външно и вътрешно приложение
- устойчиво на UV лъчи и вода
- може да се боядисва
- цвят: бял

САНИТАРЕН СИЛИКОН
- за кухни, бани, мокри помещения
- с високо съдържание на фунгициди
- цвят: бял, прозрачен

4 89
лв./бр.

арт. N:1106010174,175

280мл

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО 50А
 
- за лепене на розетки, декоративни    
   панели от полистирен и полиуретан
- лепи върху порьозни и непорьозни 
   повърхности
- може да се боядисва 
- цвят: бял

4 99
лв./бр.

арт. N:1106020263

300мл

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

арт. N:0302120035

3490
лв./бр.

175
kg

арт. N:1102030056

2359
лв./бр.

КАМЕННА 
МИНЕРАЛНА
ВАТА
- размер: 1200/600мм
- дебелина: 50мм
- пакет: 7.2 кв.м.
- плътност:
   30кг/куб.м.- 3.29 лв/кв.м.
- коефициент на топло-
   проводимост0.034W/Mk

В БУРГАС И РАВДА

БИТУМНИ КЕРЕМИДИ 
- форма: бибер-боброва опашка
- цвят: червен
- опаковка: 3кв.м./пакет
- цена за кв.м. - 8.00лв с ДДС
- продажба само на пакет арт. N:1103040305

2549
лв./бр.

* в Равда, Айтос и Приморско артикулите се предлагат по поръчка 



8I ДЕКОРАЦИЯ, БОИ И ЛАКОВЕ

MAСЛО ЗА ДЪРВО 
TIMMER
- за твърда и мека дървесина
- попива в дълбочина
- запазва естествения 
   вид на дървото 
- покривност: 12-18 кв.м./л за слой
- опаковка: 750мл

6 цвята

10 96
лв./бр.

2.5л

арт.N:0201020101-108

8 цвята

КOПРИНЕНА  БОЯ
- полиуретанова еднокомпонентна 
   водоразредима боя
- за боядисване на дърво, метал, бетон, 
   пластмаса, МДФ, ПДЧ, директно върху
   прахово боядисани повърхности
- защита от влага и UV въздействие
- покривност: 10кв.м./л

БОЯ ЗА ДЪРВО
- акрилатна боя с постигане на ретро ефект
- покритие за интериор и екстериор
- за стари и нови мебели,  
   дюшемета, ламперии и др.
- цвят: кафе, олив, капучино,  графит, бял
- покривност: 10-12 кв.м./л за слой
- опаковка: 700мл

1859
лв./бр.

цени от

ВОДОРАЗРЕДИМ
БАЙЦ-ЛАК ЗА ДЪРВО
SIKKENS CETOL WF 761
- защита от атмосферни 
   влияния и UV филтър
- за екстериор и интериор
- опаковка: 750мл
- покривност: 12-16кв.м/л за слой

19 99
лв./бр.

ценa от

8 цвятаСТРОИТЕЛЕН КИТ
ACRYLIC PUTTY
- водоразтворим акрилен кит
- за вътрешни и външни повърхности   
- нанася се леко, изсъхва бързо, без напуквания
- високоустойчив на влага, температурни 
   промени и в алкална среда
- използва се за китосване и шпакловане на 
   стени, фасаден бетон, дървени повърхности 
   и за декоративни приложения
- цвят: бял 

арт. N:0201030155

2 59
лв./бр.

400г

арт. N:0201030156

3 99
лв./бр.

800г

арт. N:0202010257, 258, 0202040116

14 99
лв./бр.

750мл

ИМПРЕГНАНТ ЗА КАМЪК 
KLARA AQUA STOP  
- водоразтворим
- за импретниране на камък, тухли, бетон
- за вътрешно и външно приложение
- създава водоотблъскваща повърхност    
   устойчива на алкали и UV лъчи 
- покривност: 5-8 кв.м/л

• силоксанова емулсия без съдържание на разтворители-  
   за импрегниране на камък, тухли, бетон и др. 
• приложима върху хоризонтални и вертикални  
   повърхности
• осигурява дълготрайна защита на покритието
• значително улеснява редовното почистване от 
   натрупаните замърсявания от околната среда

• попива в дълбочина
• преобразява стари и нови мебели
• създава ретро ефект чрез шлайфане

• благодарение на специалните Teflon добавки, Silk Paint 
   създава здраво и устойчиво на замърсяване и   
   надраскване покритие

ЛАК ЗА ДЪРВО
- водоразредим
- цвят: безцветен
- мат, сатен, гланц
- с UV филтри за допълнителна    
   защита от ултравиолетови 
   слънчеви лъчи
- покривност: 12-16кв.м/л за слой

арт.N:0201020096-100

9 89
лв./бр.

ценa от

арт. N:0202010237-241

16 59
1л

арт. N:0205020161

лв./бр. 35 99
2.5л

арт. N:0205020168

лв./бр.



• за боядисване на бетонни подове
• за повърхностна поправка на покриви
• Colornal може да се използва директно върху  
   нови и по-стари поцинковани повърхности, върху     
   медни повърхности, без нанесена основна боя.

11 79
лв./бр.

цени от

БОЯ НА ВОДНА ОСНОВА
COLORNAL
- акрилатна 
- с матов финиш, бързосъхнеща
- за разнородни повърхности-дърво, 
   метал, керамика, бетон
- употреба: интериор и екстериор
- покривност: 10 кв.м./л
- опаковка: 600мл

11 цвята

I ДЕКОРАЦИЯ, БОИ И ЛАКОВЕ 9

АЛКИДНА БОЯ 
DEKORATOR 3 В 1
- ръждопреобразувател, 
   грунд за метал, 
   декоративно покритие
- покривност: 12-14 кв.м/л за слой
- опаковка: 500мл

15 цвята

8 89
цена от

лв./бр.

АЛКИДЕН ГРУНД 
ЗА ЧЕРНИ МЕТАЛИ
DEKORATOR
- покривност: 10-12 кв.м./л за слой
- цвят: сив

16 59
лв./бр.

2.5л

арт.N:0205010249арт.N:0205010279

4 89
650мл

лв./бр.

АЛКИДНА БОЯ
ПРАКТИКА
- устойчиво покритие за дървени, 
   метални и др. повърхности, на 
   открито или закрито
- покривност: 100-120мл/кв.м.
- опаковка: 650мл

10 цвята

4 89
цени от

арт. N:0201010070-079

лв./бр.

ЯХТЕН ЛАК
DEKORATOR
- за мебели, дървени подове
   и повърхности
- устойчив на влага
- цвят: безцветен гланц
- покривност: 8-10 кв.м./л за слой

19 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0202020003

5 99
лв./бр.

650мл

арт. N:0202020016

ЛАК ЗА ПАРКЕТ
DEKORATOR  

- полиуретанов
- двукомпонентен
- ефект: мат и гланц
- висока износоустойчивост
- покривност: 10кв.м/л за слой

6 59
650мл   гланц

лв./бр.
арт. N:0202030027

7 59
650мл   мат

лв./бр.
арт. N:0202030028

ЕМАЙЛЛАК СУПЕР ГЛАНЦ
DEKORATOR
- за интериор и екстериор
- време за съхнене: до 3 часа
- устойчив на влага, атмосферни
   влияния, механични въздействия
- покривност: 12-14 кв.м./л за слой

8 цвята

6 89
650мл

лв./бр.
арт. N:0201010552-559

БОЯ ЗА БАНИ И КУХНИ
VITEX KITCHEN & BATH
- защита от мухъл и плесени
- време за съхнене: 30-60мин
- следващ слой се нанася след 3-4 ч.
- покривност: 11-13кв.м/л за слой
- цвят: бял

750мл

арт.N:0203030287

8 89
лв./бр.

3л

арт.N:0203030280

32 99
лв./бр.

• подходяща за помещения с висока влажност и водни пари
• образува гладка матова повърхност
• предотвратява ефикасно развитието на мухъл и плесени   
  върху филма на боята

ЛАЗУРЕН ЛАК
ЛEKO
- за лакиране на дървени  
   повърхности на 
   открито и закрито
- покривност: 8-12л/кв.м   
   за слой

16 цвята

39 99
лв./бр.

2.5л

арт.N:0202030034арт.N:0202030031

11 99
700мл

лв./бр.

ЛАК ЗА ПАРКЕТ ЛЕКО
- ефект: гланц
- осигурява висока твърдост
- отлично сцепление с основата
- покривност: 8-10м2/л за слой 

ВОДОРАЗРЕДИМ

ВОДОРАЗРЕДИМ

7 29
650мл

лв./бр.
арт. N:0202010140-156



10I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

ДЕКОРАТИВНО ПОКРИТИЕ 
ЗА СТЕНИ ART NOBILISSIMA 
  
- eфектна дисперсионна интериорна 
   мазилка със сребрист металически ефект
- за вътрешно приложение
- покривност: 10кв.м./л
- цвят: сребрист

арт. N:0203050419

4499
лв./бр.

1.25л

арт. N:0203050412

74 50
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203050281-290

41 99
лв./бр.

цена от

ДЕКОРАТИВНО ПЯСЪЧНО 
ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ
SABBIA PRONTO
- за интериор и екстериор
- нанася се с четка, пистолет
- покривност:  9-10 кв.м./л за слой
- опаковка: 2.2л

10 цвята

• декоративен материал, създаващ интересни  
   интериорни архитектурни детайли
• използва се в представителни помещения за  
   декорация на стени в търговски центрове, 
   офис  сгради, банки
• може да се оцветява в компютъризираната  
   система ColorExpress в 85 цвята

• латекс с постоянен антибактериален
   и противогъбичен ефект,
   подходящ за стени и влажни помещения    
• осигурява добра устойчивост към 
   стареене и пожълтяване

ИНТЕРИОРНА БОЯ 
СРЕБЪРНИ ЙОНИ
- боя за стени с  
   антибактериален ефект
- покривност: 14-16 кв.м./л
- цвят: бял

16 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203010084

25 99
лв./бр.

4л

арт. N:0203010075

51 99
лв./бр.

8.5л

арт. N:0203010118

8699
лв./бр.

15л

арт. N:0203010085

безплатно 
тониране*

* за светли тонове по картел Select и Explore
1765 цвята

УСТОЙЧИВА 
НА МОКРО ТРИЕНЕ

ЦВЕТНА ИНТЕРИОРНА БОЯ
COLOR WEEKEND 

- гладко трайно покритие за интериор
- покривност: 8-10кв.м/л за слой
- опаковка: 2.5л 

13 89
лв./бр.

цена от

24 цвята

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

19 99
лв./бр.

4л

арт.N:0203010090

13 59
лв./бр.

2,5л

арт.N:0203010023

39 99
лв./бр.

8,5л

арт.N:0203010079

67 99
лв./бр.

15л

арт.N:0203010022

7 99
лв./бр.

980мл

арт. N:0203030259

19 99
лв./бр.

3л

арт. N:0203030260

5499
лв./бр.

9л

арт. N:0203030269

ИНТЕРИОРНА
ЕКОЛОГИЧНА БОЯ
ЗА ТОНИРАНЕ
VITO ECO
- матово покритие
- устойчива на често миене
- покривност: 15-18кв.м/л
   за слой

безплатно 
тониране
на бяла база

ИНТЕРИОРНА БОЯ 
СМ2 SUPREME
- отлична покривност и белота
- покривност: 12 кв.м./л за слой
- цвят: бял

4999
лв./бр.

15л

арт. N:0203010065



ЩОРИ

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

12 39
лв./бр.

цени от

20 %
ЩОРИ СЕРИЯ DREAM

КАРТИНИ 

- изработка от 
удароустойчиво стъкло
- метални планки за 
окачване

РАЗНООБРАЗИЕ 
НА ВИЗИИ И РАЗМЕРИ 
КАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ С ВИСОКА 
РЕЗОЛЮЦИЯ

КОРНИЗ 
- единичен 
- цвят: сребро

25 99
лв./бр.

1.6м 

арт. N:0303010309

2999
лв./бр.

2м 

арт. N:0303010310

37 99
лв./бр.

2.4м 

арт. N:0303010311

 СТЕЛАЖ
- пластмасов
- 4 рафта
- размер: 133/60/30см
- товароносимост: 
   до 20кг на рафт

6490
лв./бр.

арт. N:0301070053

2890
лв./бр.

арт. N:0302120042

5490
лв./бр.

арт. N:0302100079-080

ПОЩЕНСКА КУТИЯ
- модел: Orchidea
- размер: 410/260/90мм
- цвят: черен, античен бронз

арт. N:1006020019

3 19
лв./бр.

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

PVC ЛАМПЕРИЯ 
ДЕКОР: БЯЛ МАТ
- покривност лист:
   0,38кв.м./бр.
- размер: 12.5/300/0,8см

арт. N:1006020168

1349
лв./бр.

арт. N:1006020179

8 49
лв./бр.

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

ДЕКОР: ЛОФТ БРИК

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

арт. N:1006020188

8 49
лв./бр.

I ДЕКОРАЦИЯ 11

20 %
КАРТИНИ STYLER

СЕЙФ
- електронен
- програмируема ключалка
- външeн размер: 
   350/250/250мм

U-ОБРАЗНА ФУГА 
(ФАСКА)

В БУРГАС И РАВДА

15 %
НА ПЛЪТНИ И ПРОЗРАЧНИ 

ГОТОВИ ЗАВЕСИ

В РАВДА И ПРИМОРСКО



СЕРВИЗ ЗА
ХРАНЕНЕ

- 19 части
- закалено стъкло - аркопал
- цвят: светло син, 
   светъл тюркоаз, тюркоаз/бял, сив опушен

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

I ДОМАКИНСТВО И ТЕКСТИЛ 12

арт. N:0602030476

31 99
лв./бр.

20 %
КУХНЕНСКИ АКСЕСОАРИ

TESCOMA

ТИГАН 

- незалепващо покритие
- размер: 24см, 26см, 28см

арт. N:0602040376-378

16 99
лв./бр.

цени от

ТЕНДЖЕРА
- размер: ∅22см 
- вместимост: 5.5 л

ПРИБОРИ 
ЗА ХРАНЕНЕ
- 24 части
- материал: инокс 18/0
- дебелина: 2.5мм
- подходящи за съдомиялна

4590
лв./к-кт

арт. N:0603040040

ХАЛБА ЗА БИРА- обем: 500мл

3 39
лв./бр.

арт. N:0602010033

арт. N:0606030146

37 59
лв./бр.

арт. N:0602030544

17 49
лв./бр.

СУШИЛНИК
ЗА ЧИНИИ
- цвят: черен мат
- с дървени дръжки 
- размер: 46.5/36/17см

ТЕНДЖЕРА 
ЗА МИДИ
- 18см 3л/1.5л
- 24см 36.5л/3л

ЧАШИ
- за вино, за вода, за десерти

ЧАШИ
- комплекти от 6бр.
- кристално стъкло кристалин
- устойчиви на  износване
- брилянтен блясък

арт. N:0602011123-127

14 99
лв./6бр.

цени от 18 %
ПРЕПАРАТИ HEITMANN

арт. N:0602011277

43 99
лв./6бр.

за безалкохолно 435мл

арт. N:0602011278

47 19
лв./6бр.

за бяло вино 275мл

арт. N:0602011281

41 99
лв./6бр.

ниска 435мл

арт. N:0602011280

46 69
лв./6бр.

за шампанско 200мл

15 %
НА ВСИЧКИ 

ХАВЛИЕНИ КЪРПИ

С У П Е Р  Ц Е Н А

цени от

арт. N:0602011052, 0602011053, 0602060349, 0602060377, 0602060404

5499
лв./бр.

ценa от



Н О В О

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
КАНА ЗА ВОДА
- модел: HB 3614T
- мощност: 1800W
- капацитет: 2,2 л
- двойна стена на корпуса

арт. N:0705060150 

20 99
лв./бр.

20 %
ИЗБРАНИ СПАЛНИ 

КОМПЛЕКТИ AKHOME

арт. N:0604030202

48 99
лв./бр.

ВЪЗГЛАВНИЦА 
ADRY COOL
   
- калъф с цип
- размер: 40/60/12см

МЕМОРИ ПЯНА С ОХЛАЖДАЩ ГЕЛ

арт. N:0705050160

11 99
лв./бр.

арт. N:0705140242

27 99
лв./бр.

СПАЛЕН КОМПЛЕКТ - ранфорс

ОЛЕКОТЕНА ЗАВИВКА 

- размер: 150/200см
- микрофибър
- 100г/кв.м. 
- вата Super Economy

ВЪЗГЛАВНИЦА
- размер: 50/70см
- пълнеж: 600г силиконов пух
- лицев плат: ултразвуково
   капитониран микрофибър

арт. N:0604070614

12 39
лв./бр.

арт. N:0604030225

5 89
лв./бр.

13I ТЕКСТИЛ

арт. N:0604051497, 0604051502

42 99
лв./бр.

3 части

арт. N:0604051499, 0604051503

52 99
лв./бр.

4 части

арт. N:0705050162

27 99
лв./бр.

МИКСЕР
- модел: HB 4115
- мощност: 250W
- 5 степени на работа
- турбо бутон
- бъркалки и куки

Н О В О

МИКСЕР ЗА 
НЕСКАФЕ-ФРАПЕ
- модел: R51163A
- мощност: 15W
- дължина: 15см
- мерителна чаша 80мл

ПРАХО-
СМУКАЧКА
- модел: V51001D
- вертикална
- дизайн 2 в 1
- мощност: 800W
- контейнер: 1.2л

арт. N:0705080293

59 90
лв./бр.

арт. N:0706040104 

42 99
лв./бр.

ГОФРЕТНИК
- модел: V51442GA
- мощност: 1200W
- тефлонови плочи
- термоизолиран корпус
- размер: 23/13/28см

арт. N:0706040111

4999
лв./бр.

ЕПИЛАТОР
- модел: BRE235/00
- 2 скорости
- миеща се глава
- приставка за 
   деликатни зони
- електрическо 
захранване 

арт. N:0706030103

21 99
лв./бр.

СЕШОАР
ЗА КОСА
- модел: BHC010/10
- мощност: 1200W
- 3 степени на работа
- сгъваема дръжка

МАШИНКА
ЗА
ПОДСТРИГВАНЕ
- модел: HC3510/15
- електрическо захранване
- ножчета от неръждаема стомана
- 13 настройки на дължината

I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

предложенията може да закупите в магазините ни в Равда, Приморско, както и online



арт. N:0705140001

27 99
лв./бр.

арт. N:0701020052

399 00
лв./бр.

0%лихва 6х66.50лв.

арт. N:0701070057 

479 00
лв./бр.

0%лихва 6х79.83лв.

5
години

гаранция

5
години

гаранция

ЧУШКОПЕК
- модел: АИДА2
- мощност: 1600W
- емайлиран,
   термоизолиран корпус
- разделител тройник

арт. N:0705020167

8990
лв./бр.

СКАРА
- електрическа
- модел: ЕС-3.3
- обща мощност: 3300W
- 3 автономни 
   нагревателни зони
- 18 нагревателя от 
   неръждаема стомана
- размер/ш/в/д/: 37/12/64см
- подвижна тавичка

арт. N:0705050164

29 99
лв./бр.

БЛЕНДЕР
- модел: BL-550
- мощност: 550W
- пластмасова кана 1.2л
- 2 степени на работа+пулс
- цвят: бял

ПЕРАЛНА МАШИНА
- модел: FXF6 100T
- енергиен клас D
- капацитет: 6кг
- обороти: 1000об./мин
- програми: 15
- функция отложен старт
- размер(В/Ш/Д): 85/60/52см

арт. N:0701030164

399 00
лв./бр.

0%лихва 6х66.50лв.

3
години

гаранция

СЪДОМИЯЛНА
- модел: WD461M
- вид: свободностояща
- капацитет: 9 комплекта
- енергиен клас: Е
- брой програми: 7
- размер: 85/45/60см
- цвят: бял

Н О В О

Н О В О

Н О В ОВ РАВДА, ПРИМОРСКО И АЙТОС
В РАВДА, 

ПРИМОРСКО И АЙТОС

14I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

ФРИЗЕР
- модел: RH2000H1
- вид: хоризонтален
- общ полезен обем: 200л
- размер: 84,5/90,5/55см
- енергиен клас F

С У П Е Р  Ц Е Н А

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

арт. N:0705010050

4999
лв./бр.

DDA
G EEA

G

FFA
G



ПЕРФОРАТОР
- модел: HR 2470
- SDS Plus захват
- мощност: 780W
- сила на удара: 2,4J
- режими на работа: 3
- куфар

арт. N: 0802030048

279 00
лв./бр.

ЪГЛОШЛАЙФ
- модел: GA5030R
- мощност : 720W 
- обороти: 11000 об./мин.
- диаметър на диска: 125мм
- малка обиколка на ръкохватката

арт. N:0801010093

115 00
лв./бр.

ПРОБОДЕН ТРИОН 
- мощност: 450W
- дълбочина на рязане в дърво: 65мм
- възможност за рязане под ъгъл
- ниско ниво на шум и вибрации
- заключване на спусъка

арт. N:0801020025

99 00
лв./бр.

арт. N: 0803030035

299 00
лв./бр.

СТРОИТЕЛЕН
МИКСЕР 
- модел: M1000
- мощност: 1000W
- обороти: 630 об./мин
- Hexafix бърза смяна на бъркалката
- електронен контрол на скоростта
- метални пластини за 
   защита на корпуса

арт. N: 0805040025

2499
лв./бр.

КУФАР ЗА 
ИНСТРУМЕНТИ
И ОРГАНАЙЗЕР
- размер: 480/258/255мм 

15I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

 ● Мощност: 2000W
 ● Дължина на шината: 400 mm

РЕЗАЧКА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА
RD-ECS22 0804030067

RDP-HD12H 0802030016
 ● Мощност: 750W
 ● Максимална дебелина на 
рязане на дърво: 80мм

 ● Регулиране на ъгъла на 
алуминиевата основна 
плоча: 0 - 45°

ПРОБОДЕН ТРИОН
RD-JS33 0801020062

5990
лв.

11990
лв.

 ● Диаметър на диска: Ø 125мм
 ● Обороти: 11 500 об/мин
 ● Блокировка на вала
 ● Безчетков електромотор
 ● В комплект с 4 Ah батерия и 
бързо зарядно

АКУМУЛАТОРЕН
БЕЗЧЕТКОВ
ЪГЛОШЛАЙФ 
RDP-SBAG20 Set 0801010154

ЪГЛОШЛАЙФ
RDP-AG43 0801010107
 ● Мощност: 910W
 ● Диаметър на диска: Ø125мм
 ● Регулиране на обороти
 ● Блокировка на вала

6990
лв.

ЗА
 В
С
И
ЧК

И 

ЕЛ
ЕКТРОИНСТРУМ

ЕН
ТИ

 ● Mощност: 750W
 ● Функция реверс
 ● Регулатор на оборотите
 ● Самозатягащ се патронник
 ● Размер на патронника: Ø 13мм

УДАРНА БОРМАШИНА
RD-ID41 0802050086

4990
лв.

 ● 600 mm

НОЖИЦА ЗА АРМАТУРА
0806130008

3990
лв.

 ● 250 mm
 ● права
 ● лява
 ● дясна

НОЖИЦА ЗА ЛАМАРИНА
 0806130005, 0806130004, 0806130003

1090
лв.

 ● CR-V 
 ● 8 бр
 ● 8-19 mm

КЛЮЧ ЗВЕЗДОГАЕЧЕН
0806100180

1590
лв.

 ● Професионален трилъчев лазерен 
нивелир 

 ● Зелени лъчи за по-добра видимост
 ● Работен обхват до 30 метра
 ● Li-Ion батерия и зарядно у-во 
 ● Точност на измерване +/- 1,5 мм (на 
10 метра)

 ● Диапазон на самонивелиране +/- 
    3 градуса 

 ● IP54 защита от прах и влага
 ● USB интерфейс за зареждане 
тип-C 

 ● Алуминиева тринога, очила, 
    куфар за съхранение

ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР 3D

32990
лв.

ПЕРФОРАТОР

 ● Мощност: 950W
 ● SDS-Рlus патронник
 ● Ударна функция
 ● Сила на удара: 3J
 ● В комплект с куфар, длето, секач и 

   3 броя свредла

12990
лв.19990

лв.

0805020376

МОТОРЕН ВЕРИЖЕН
ТРИОН
- мощност: 1800W (2.41 к.с)
- двигател: 2-тактов, 45 куб.см.
- дължина на шината: 16''/400мм

арт. N:0804030060

13990
лв./бр.

Н О В О

арт. N:0804010201

119 90
лв./бр.

ПОМПА
- модел: RDP-WP26
- потопяема за чиста 
   или слабозамърсена вода
- мощност: 900W
- дебит: 15000 л/ч
- напорна височина: до 9.5м
- дълбочина на потапяне: до 7м
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- за вграждане и открит монтаж
- с прозрачна и плътна врата
- с 8, 12, 18 елемента

15 %
АПАРТАМЕНТНИ ТАБЛА

SCHNEIDER

КЛЮЧОВЕ И 
КОНТАКТИ
СЕРИЯ ASFORA
- цвят: бял

арт. N:0904010706

3 89
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904011104

4 29
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904011090

5 29
контакт двоен

лв./бр.

арт. N:0904010702

3 89
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904011092

3 79
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904010703

4 89
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904011094

4 49
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904010708

7 29
контакт двоен

лв./бр.
арт. N:0904010704

39
ключ девиаторен

лв./бр.4

арт. N:0904011096

49
ключ девиаторен

лв./бр.4

арт. N:0905030049

3599
лв.

бял

арт. N:0905030051

4499
лв.

инокс 

ВЕНТИЛАТОР 
ЗА БАНЯ 

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

РАЗКЛОНИТЕЛИ* 

- цвят: бял

арт. N:0905050134

7 29
3х16А кабел1.5м

лв./бр.
арт. N:0905050150

11 29
3х16А кабел1.5м с ключ 

лв./бр.

арт. N:0905050151

14 99
4х16А кабел1.5м с ключ 

лв./бр.
арт. N:0905050137

8 49
4х16А кабел1.5м 

лв./бр.

LED AПЛИК ЗА БАНЯ
- модел: ZOE LED**
- покритие: хром
- размер: 40/15.1/6.7см 
- неутрална дневна светлина: 4000К
- степен на защита: IP44
- мощност: 8W

арт. N:0901030779

29 99
лв./бр.

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

2 99
цени от 

лв./бр. 4 59
лв./бр.

арт. N:0906040403-406

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ
- модел: NORRIS LED
- топло бяла светлина 3000К
- неутрална дневна светлина 4000К
- енергиен клас А+
- 9W 868lm E27 3000К, 4000К
- 9W 868lm E14 3000К, 4000К

арт. N:0906040214-216

2 59
лв./бр.

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ 

- модел: MOBI LED
- живот: 25 000 часа 
- топло бяла светлина: 3000К
- неутрална дневна  
   светлина: 4000К
- студена светлина: 6400К
- енергиен клас А+
- 3W G5.3 230V

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ
- 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

КЛЮЧОВЕ 
И КОНТАКТИ 
- серия: CANDELA
- цвят: черен

LED ПРОЖЕКТОРИ
- модел: NYX LED** 
- със сензор  
- живот: 25 000 часа
- студена светлина: 6400К
- вграден светодиоден източник
- IP 65
- 10W, 20W, 30W, 50W

17 99
лв./бр.

цена от

арт. N:0902030088-091

*до изчерпване на количествата
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АПЛИК 
- модел: ДЪГА* 
- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27

арт. N:0901030444

6 79
лв./бр.

ПЛАФОН 
- модел: ДЪГА* 
- диаметър: ∅300
- мощност: 60W E27

арт. N:0901030446

9 59
лв./бр.

ПЕНДЕЛ
- модел: ELSA
- 1хЕ27 60W
- размер: ∅ 40/90см 
- цвят: черен
- степен на защита: IP20

3699
лв./бр.

арт. N:0901020335

арт. N:0901030876

3999
лв./бр.

аплик 1x40W E27

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО*
- цвят: черен

Крушката е включена в цената

арт. N:0901020389

12400
лв./бр.

пендел 1x40W E27

В БУРГАС, РАВДА И ПРИМОРСКО

ЕФЕКТ ЗВЕЗДНО НЕБЕ

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА*

- цвят: хром
- стъклен абажур и  
   декоративна тел
- мощност: 40W E14

арт. N:0901030939

Аплик 1хЕ14

11 99
лв./бр.

арт. N:0901030940

Плафон 3хЕ14

2999
лв./бр.

арт. N:0901030941

Плафон 5хЕ14

4499
лв./бр.

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

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

ОСВЕТИТЕЛНО
ТЯЛО** 

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

5690
лв./бр.

арт. N:0901030947

тройка 20W 1350lm
ПЛАФОН
- модел: ECLYPCE LED**
- мощност: 80W
- живот: 25 000 часа
- размер: ∅ 50см
- с променяща се цветна 
   температура 3000К, 4000К, 6400К
- с дистанционно управление

арт. N:0901030957

119 00
лв./бр.

ПЛАФОНЪТ МОЖЕ ДА СВЕТИ
И В ДВА ЦВЯТА ЕДНОВРЕМЕННО!

14 99
лв./бр.

арт. N:0901030780

∅260

18 99
лв./бр.

арт. N:0901030781

∅322

23 99
лв./бр.

арт. N:0901030782

∅372

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

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА
- серия GRENADA*
- цвят: никел мат
- материал: щампована стомана
- мощност: 35W GU10
- степен на влагозащита: IP44

арт. N:0902010250

17 99
лв./бр.

1хGU10

арт. N:0902010251

22 99
лв./бр.

2хGU10

9 99
лв./бр.

арт. N:0901070285

∅95 18W

14 39
лв./бр.

арт. N:0901070286

∅150 24W 

2499
лв./бр.

арт. N:0901070287

∅195 36W 

СВЕТОДИОДНИ 
ПАНЕЛИ
- цвят: бял
- живот: 20 000 часа
- за вграждане   
- неутрална дневна  
   светлина: 4000К

RONDO LED**

арт. N:0902010289, 291

35 99
лв./бр.

надолу

арт. N:0902010290, 292

32 99
лв./бр.

висящ

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

арт. N: 0906040429-431

1 29
лв./бр.

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ
- живот: 30 000 часа
- топло бяла: 3000К
- неутрална дневна: 4000К
- студена : 6500К
- мощност: 9W E27 720lm
- енергиен клас А+ 



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

арт. N:0105010336

34400
лв./бр.

МАТИРАНО СТЪКЛО 
С ДЕБЕЛИНА 6мм 
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ТЯЛО 
ЗА СИФОН
- подов, лентов
- с перфорирана решетка, 
   лесен за почистване
- странично отводняване: ∅40мм
- воден и сух затвор, спиращи   
   неприятните миризми

6
години

гаранция

арт. N:0402070090

14700
лв./бр.

750мм
арт. N:0402070394

12300
лв./бр.

550мм

арт. N:0402070465

16300
лв./бр.

850мм
арт. N:0402070395

137 00
лв./бр.

650мм

арт. N:0101010439

8900
лв./бр.

арт. N:0101010440

14400
лв./бр.

МЕБЕЛИ 
ЗА БАНЯ 
ПОЛО

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО
- размер: 45/15/57см

ШКАФ 
С МИВКА
- размер: 50/42/85см

ВОДОУСТОЙЧИВ 
МАТЕРИАЛ-PVC

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

арт. N:0101010572

16400
лв./бр.

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

арт. N:0101010573

26700
лв./бр.

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

арт. N:0101010613

20900
лв./бр.

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

арт. N:0106010888

3490
лв./к-кт

МИВКА ЗА ПЛОТ
- керамична 
- модел: TWB039
- за монтаж върху плот
- размер: 39/39/13.5см арт. N:0103010330

5990
лв./бр.

на покритието

10
години

гаранция

В БУРГАС, РАВДА И ПРИМОРСКО

В БУРГАС, РАВДА 
И ПРИМОРСКО

арт. N:0103010230

28 90
лв./бр.

*смесителят не е включен в цената

МИВКА*
- размер: 50см
- цвят: бял

на керамиката

10
години

гаранция

МОНОБЛОК
- комплект: 
   тоалетна чиния 
   със задно  оттичане, 
   казанче с механизъм
- цвят: бял арт. N:0103030117

77 00
лв./бр.



   
Start Loop
смесител за 
вана/душ 
с aвтоматичен 
превключвател, 
метална ръкохватка и 
розетки

Start Loop
смесител 
за умивалник с 
изпразнител 
M-размер, 
GROHE EcoJoy 
5,7 l/min - дебитен 
ограничител  

0102020115
Start Loop
кухненски смесител 
с висок въртящ се 
C-чучур

579,00 лв. с ДДС
0102030134
Vitalio Start 210  
душ система с 
термостат, 
душ глава 210 mm, 
ръчен душ 100 mm с 
две струи - Rain и Jet, 
дебитен ограничител 
GROHE EcoJoy 
9,5 l/min

449,00 лв. с ДДС

329,00 лв. с ДДС

159,00 лв. с ДДС
0102010710 
Precision Feel  
термостатен смесител 
за вана/душ

Промо 3 в 1

Промо 2 в 1

Vitalio Start 100
душ гарнитура с 

тръбно окачване 
600 mm, 

ръчен душ с две 
функции, дебитен 

ограничител 
5,8 l/min и 

шлаух

Vitalio Go 100
душ гарнитура с 
тръбно окачване 
620 mm, 
ръчен душ с една 
струя и шлаух 
VitalioFlex Trend 
1750 mm

0102010724

0102030242
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арт. N:0102030194

6900
лв./бр.

ДУШ 
СИСТЕМА  
 
- материал: месинг
- със защита от  
   натрупване на варовик
- сапунерка и адаптер

2999
лв./бр.

арт. N:0102030196

ТРЪБНО 
ОКАЧВАНЕ 
- модел: Vista
- с шлаух, ръчен душ 
   с 3 функции и сапунерка

арт. N:0102030198

19 99
лв./бр.

ТРЪБНО 
ОКАЧВАНЕ
- трифункционален душ
- със защита от 
   натрупване на варовик
- сапунерка и адаптер
- лесен монтаж

ТРЪБНО 
ОКАЧВАНЕ
- модел: Ideal Rain 
   Evo Diamond
- ръчен душ 115мм
- 3 функционален
- окачване: 600мм

арт. N:0102030231

10990
лв./бр.

арт. N:0102010401

10700
лв./бр.

арт. N:0102010400

42 90
лв./бр.

- за умивалник
- стоящ без изпразнител

КОМПЛЕКТ

- стенен смесител
   с тръбно окачване, 
   душ слушалка и
   шлаух 150см
- с една ръкохватка
- за вана/душ
- керамичен затварящ    
   механизъм 35мм
- автоматичен
   превключвател
- аератор PERLATOR

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35ммСМЕСИТЕЛ

- за вана/душ

арт. N:0102010422

89 00
лв./бр.

- за умивалник, стоящ

арт. N:0102010424

89 90
лв./бр.

- за умивалник, стоящ

арт. N:0102020132

85 90
лв./бр.



арт. N:0702010037

4999
лв./бр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛ
CASCADA
- модел: DO-14-3С
- стенен
- с дисплей и гъвкав чучур
- номинална мощност: 3000W
- мигновено загряване на водата
- минимално водно налягане - 0,03 Mpa
- водоустойчив - IPX4

БОЙЛЕР
- SimpatEco
- модел: CTV 80 38 30 B12 TSR
- вертикален
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW   
- нагревател: меден
- капилярен термостат  
- енергиен клас С   
- годишна консумация 
   на ел.енергия 1410kWh

арт. N:0702030395

21000
лв./бр.

3
години

гаранция

2
години

гаранция

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

5
години

гаранция

арт. N:0702030127-128

265 00
лв./бр.

0%лихва 6х44.17лв.

БОЙЛЕР 

- модел: WV08039
- вертикален
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- енергиен клас С
- год. консумация на ел.  
   енергия 1317 kWh

арт. N:0702030256

26900
лв./бр.

МАЛОЛИТРАЖЕН
БОЙЛЕР COMPACT7
- обем: 7 литра
- мощност: 1,5kW
- размер (ВхШхД): 31,5/31,5/27,8см
- енергиен клас A
модел: GCA 0715 G01 RC
- над мивка
- годишна консумация 
   на ел.енергия 550 kWh 
модел: GCU 0715 G01 RC
- под мивка
- годишна консумация 
   на ел.енергия 525 kWh

МИВКИ 

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

18 %
МИВКИ АЛПАКА 
ИНТЕРКЕРАМИК

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

е търговска марка на Бошнаков ЕООД

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

0700 10 321
Национален номер

Стани наш фен
и на страницата ни във

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

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. 
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.
Възможни са печатни грешки, за които Бошнаков ЕООД не носи отговорност! 

арт. N: 0601010138

10599
лв./бр.

МИВКА 
- модел: ATHENA
- алпака
- размер: 62/50см
- сифон: ∅ 92мм

CCA
G

CCA
G

CCA
G

5
години

гаранция

арт. N:0702020034, 035

137 00
лв./бр.

5
години

гаранция

25900
лв./бр.

цени от
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