от 2 до 31 януари 2022

НОВО

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

1

A

99

лв./бр.

G

F

арт. N:0906040519-520

ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ
25кг

8 99

лв./бр.

арт. N:1101010019

TОЗИ ЯНУАРИ ВСЕКИ
ЩЕ СИ ТРЪГНЕ С ПЪЛНА КОЛИЧКА!
За удобството на всички клиенти, които нямат зелен сертификат,
пред входа на магазини MASTERHAUS, нашите продавачконсултанти помагат с избора и покупката на стоки. Очакваме ви!

УДАРНА
БОРМАШИНА

89 00

лв./бр.

арт. N:0802050085

НОВО

ДУШ
СИСТЕМА

64 00

лв./бр.

арт. N:0102030192

БЯЛА
ИНТЕРИОРНА
БОЯ

35 99

лв./бр.

арт. N:0203010157

15 3кг
подарък

ЛАМИНИРАН
ПАРКЕТ
ДЪБ
РЕЙКЯВИК

8

мм

клас: 32/АС4

12 49

лв./кв.м.

арт. N:1005010355

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 !

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

24 части

ЛУКСОЗЕН
СЕРВИЗ ЗА
ХРАНЕНЕ
- декор: оранжеви цветя
- златен кант

18 части
СЕРВИЗ
ЗА ХРАНЕНЕ

99 99

122 99

лв./бр.

- 24 части
- порцелан

лв./бр.

арт. N:0602060417

арт. N:0602060407

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА
СТОМАНА

НОЖОВЕ

СЕРВИЗ ЗА КАФЕ

45 49

лв./бр.

197 00

арт. N:0602060408

лв./к-кт

ЧАШИ ЗА ВИНО

арт. N:0603010125

Bohemia Sandra

ЧАШИ

- 350мл/2бр.

КОМПЛЕКТИ ОТ 6 броя

14 29

- кристално стъкло кристалин
- устойчиви на износване
- брилянтен блясък

46 19

лв./6бр.

лв./к-кт

48 99

арт. N:0602011277

за бяло вино 275мл

арт. N:0602011280

ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ
24 части
- модел: Freccia

лв./6бр.

за шампанско 200мл

лв./6бр.

арт. N:0602011316

за вода 435мл

арт. N:0602011281

51 39

КОМПЛЕКТ ОТ 6 броя

- 6 чаши, 6 чинии
- костен порцелан
- декор: оранжеви цветя

- серия: Azza
- универсални
- комплект 6 ножа + поставка
- поставка от пластмаса и стомана
- за професионална и домашна употреба

ниска 435мл

КОСТЕН ПОРЦЕЛАН

- 18/0

51 99

29 99

лв./6бр.

лв./бр.

арт. N:0602011278

ОЛЕКОТЕНА ЗАВИВКА

арт. N:0603040121

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

ПРАЗНИЦИТЕ

- 150г, 300г вата/кв.м.
150/210см
цена от

продължават

12 99

лв./бр.

200/210см
цена от

17 29

лв./бр.

РАЗНООБРАЗИЕ
ОТ ЦВЕТОВЕ И ДЕСЕНИ

ПОКРИВАЛО
ЗА ЛЕГЛО
- размери: 200/220см
- 100% полиестер
- пълнеж от
висококачествена
еластична
силиконова вата

ВЪЗГЛАВНИЦА
LAVENDER
MASSAGE
150/220см

19
23 99
99

лв./бр.

200/220см

лв./бр.

- термочувствителна
мемори пяна с масажиращ профил
- размер: 40/60/12см
- ароматерапия чрез лавандула

37

99

лв./бр.

арт. N:0604030205

СПАЛНО БЕЛЬО 4 ЧАСТИ
- състав: поликотон (60% памук, 40% полиестер)
- висока трайност, плътност и
отлични хигиенни свойства
- чаршаф: 220/240см, 1 бр.
лв./бр.
- плик: 200/220см, 1 бр.
- калъфки: 50/70см, 2 бр.
арт. N:0604051484

42 90

Имаме подаръци за Веселина, Силвия, Бояна, Антоанета и всички дами, които празнуват
през месец януари

2

РАЗНООБРАЗИЕ
ОТ ЦВЕТОВЕ

имаме

ПОДАРЪК
за Иван и
Йоана
ПРЕСА
ЗА КОСА
- модел: HB-32MV
- керамични плочи
- мощност: 30W
- дължина: 30см
- 180сек / 230°С

21

99

лв./бр.

A
G

В БУРГАС
ПО ПОРЪЧКА

F

арт. N:0706020053

LED ТЕЛЕВИЗОР

ХАЛАТ
ЗА БАНЯ
- унисекс
- 100% памук
- 480г/кв.м.
- размери: S-XXL
цена от

58

99

СЕШОАР
ЗА КОСА
- модел: D2121
- мощност: 1800W
- две степени
- концентратор

23

99

лв./бр.

арт. N:0706030093

лв./бр.

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

2 49

лв./бр.

0%лихва 6х61.50лв.

36900

лв./бр.

арт. N:0704010414

МАШИНКА ЗА
ПОДСТРИГВАНЕ
ХАВЛИЕНИ
КЪРПИ

- модел: 32S605BHS
- HD Ready
- Smart OS: Android TV 9
- гласов контрол
- размер на екрана: 81см/32inch
- поддържани приложения:
Google play Store, Google play Games,
Google play Movies & TV, Google play
Music, Chromecast, Google asisstant

- модел: HC3505/15
- ножчета от неръждаема стомана
- настройки на дължината: 13
- технология: Trim-n-Flow

39 99

лв./бр.

арт. N:0706040105

ТРИМЕР
ЗА ТЯЛО

ЕЛ. ЧЕТКА
ЗА ЗЪБИ
- модел: Pro 500 D16 Cross
- тип: електрическа
- в комплект с 2 батерии
- 8800 осцилации /мин.
- меки влакна за
предпазване на венците
- ергономична дръжка
с гумено покритие

59 99

лв./бр.

арт. N:0706010011

- модел: MGK3221
- тип: безжичен
- дължини от 0,5мм до 21мм
- за тяло, брада, коса, нос, уши
- NiMh батерия
- до 50 минути работа
с 10 часа зареждане

69 00

лв./бр.

арт. N:0706040122

ОДЕЯЛО
- модел: Sherpa
- размер: 150/200см
- състав: полар,
полиестер 100%
- плътност: 200г/кв.м.

43 99

лв./бр.

арт. N:0604070766, 763

УНИВЕРСАЛНА
РЕЗАЧКА
- модел: CH580
- мощност: 450W
- PVC купа: 500мл
- ножове от
неръждаема стомана
- приставка за майонеза

65 00

лв./бр.

арт. N:0705050165

ХЛЕБОПЕКАРНА
- модел: CBM-6562
- мощност: 850W
- вместимост: 750/1000/1250г
- две бъркалки
- функция поддържане на топлината
- отложен старт

129 00

лв./бр.

арт. N:0705010051

Имаме подаръци за Васил, Горан, Тихомир, Йордан, Иван, Антон, Атанас и всички,
празнуващи през месец януари

3

АКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ

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

139 00

лв./бр.

арт. N:0801020054

МУЛТИШЛАЙФ
- модел: RD-OMT01
- мощност: 280 W
- регулируеми обороти
- метална скоростна кутия
- LED светлина
- аксесоари в комплекта

69

00

лв./бр.

- модел: GSR120-LI-Professional
- акумулаторни батерии:
12V, 2бр.х2,0Ah
- въртящ момент, макс.: 30Nm
- електронна защита на
акумулаторните клетки (ECP)
- скорости: 2
- куфар за съхранение

199 00

лв./к-кт

арт. N:0802010189

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

149

00

лв./бр.

ШМИРГЕЛ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ТРИОН

лв./бр.

арт. N: 0801050005

КУФАР ЗА
ИНСТРУМЕНТИ
- 16“
- двоен органайзер в капака

8 90

лв./бр.

арт. N:0805040114

0%лихва 6х48.17лв.

289 00

лв./бр.

арт. N:0802010185

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

0%лихва 6х44.83лв.

269 00

лв./бр.

арт. N:0802030049

арт. N:0801010115

79 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

ПЕРФОРАТОР

арт. N:0801040052

- модел: DABG150
- мощност: 250W		
- размер на диска: 150мм
- обороти: 2950 об/мин.

AКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ

- модел: DCS2416Е
- мощност: 2400W
- дължина на шината: 16‘‘/400мм

135 00

лв./бр.

арт. N:0804030048

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

31 90

лв./бр.

арт. N:0805040028

I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

МОТОРЕН ТРИОН
- модел: DАCS5218
- мощност: 2,1кW
- двигател: 2-тактов,
въздушно охлаждане, 52 куб.см.
- дължина на шината: 18''/450мм

179 00

лв./бр.

арт. N:0804030042

ПИСТОЛЕТ ЗА
БОЯДИСВАНЕ
- модел: DASP400
- мощност: 400W
- голяма дюза с отвор 2,5мм
- подходящ за всякакъв
тип боядисване
- резервоар за боя: 0,8л

62 90

лв./бр.

арт. N: 0803040032

4

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

5 99

лв./бр.

арт. N:0807020203

КОЛАН
ЗА
ТЕГЛЕНЕ

NEXTOOL

- до 2 тона
- дължина: 3.5м

- 1/4" SBG-46
- 46 части

6 99

лв./бр.

арт. N:0807020169

ГЕДОРЕ

31 90

лв./бр.

арт. N:0806100731

ИНВЕРТОРНО
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО
ТУБА

TORIN

- за горива
- материал: PVC
10л

- хидравличен
- тип-бутилка 3т

9 99

лв./бр.

арт. N:0503040017

ЛОПАТА
ЗА СНЯГ
- 50 см
- стоманен кант
за разбиване на лед

7 99

лв./бр.

арт. N:0504030078

КРИК

29 90

лв./бр.

арт. N:0807020374

- модел:RD-BC13
- зарежда акумулатори до 120А/h
- изключва автоматично
- 8 вградени програми
- заряден ток: 4А

4990

лв./бр.

арт. N:0805010133

NEXTOOL

ГЕДОРЕ
108 ЧАСТИ

- 1/2"" & 1/4""
- CrV стомана

79 00

лв./бр.

арт. N:0806100717

РЪКАВИЦИ
- топени в латекс
- ластичен маншет		

2 39

КАБЕЛИ
ЗА СТАРТОВ ТОК

лв./чифт

800А, дължина: 3м

арт. N:0808010285

1200А, дължина: 3.5м

15 90 24 90
лв./бр.

арт. N:0807020062

ЗИМЕН
КОМПЛЕКТ
ПОЛУГАЩЕРИЗОН
И ЯКЕ

лв./к-кт

- модел: GAMMA
- 100% полиестер Оксфорд
- студо-влагозащитен
- водоустойчив до 1000мм
- размери: от S до XXXL
яке: светлоотразителни ленти,
закопчаване с цип и копчета, два долни джоба и два горни
с покрит цип, сваляща се качулка
полугащеризон: светлоотразителни ленти, горен джоб с
велкро капак, два големи странични джоба, заден джоб

СТЪЛБА
- алуминиева
- 3 стъпала

43

65 00

лв./бр.

арт. N:0807020063

БОТИ - РАБОТНИ
- модел: Toledo BS Ankle S3
- сая: естествена кожа,
водоотблъскваща
- подплата: антиалергична,
абсорбираща потта
- подметка с метална
пластина: PU/PU, антистатична
- бомбе: метално, устойчиво на 200 J

35 00

00

лв./чифт

лв./бр.

арт. N:0808020251-257

арт. N:1107020020

СЕЙФ ЗА
КЛЮЧОВЕ

СТЕЛАЖ

- с мастер код
- външен размер:
120/90/40мм
- метален корпус

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

45

ШКАФ

90

лв./бр.

- пластмасов
- с три врати
- 102/37/84см

арт. N:0302120034

I АВТО

109

арт. N:0302120027

90

лв./бр.

39 00

лв./бр.

арт. N:0301070048

5

20%

ГИПСОВА
ШПАКЛОВКА
- 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

ФУГИРАЩИ СМЕСИ

ФУГИРАЩИ СМЕСИ
WEBERCOLOR COMFORT

20 кг

11

49

- за фуги с ширина до 6мм
- различни цветове
- опаковка: 1кг

лв./бр.

арт. N:1101030004

арт. N:1101090350, 1101090399

1101090441-1101090462

ДВУКОМПОНЕНТЕН,
ГЪВКАВ РАЗТВОР
НА ЦИМЕНТОВА
ОСНОВА
- за защита и хидроизолация
на бетонни повърхности,
балкони, тераси и бани
- запазващ гъвкавостта
си до -20°C
- минимална дебелина на
полагане 2мм в два слоя
32кг

119

00

лв./к-кт
лв./бр.

арт. N:1102050039

*отстъпката важи за всички налични цветове

2 94

лв./бр.

ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ

НИВЕЛИРАЩА
СМЕС

- за лепене на големи плочи 40/40см,
60/60см, гранитогрес, фаянс,
теракот, ест. камък, мрамор
- за лепене на плочка върху плочка
- подходящо за подово отопление
- хидро и мразоустойчиво
- разширено отворено време
- клас С2ТЕ S1

- саморазливна
- 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
25 кг

17

цена от

25 кг

15 79

99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1101010029

арт. N:1101070006

стандартна 12.5мм

САНИТАРЕН
СИЛИКОН

ПОЛИУРЕТАНОВА
ПЯНА

МОНТАЖНО
ЛЕПИЛО

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

- компонентна,
разширяваща се,
за фиксиране,
изолиране, запълване
- опаковка: 750мл

- без разтворители
- сила на залепване
400кг/кв.м
- за външно и вътрешно
приложение
- цвят: бял
- опаковка: 290мл

ръчна

5 99

лв./бр.

арт. N:1106010174,175

лв./бр.

арт. N:1105010013

ГИПСОКАРТОНЕНИ
ПЛОСКОСТИ

влагоустойчива 12.5мм

- размер: 1200/2000мм

арт. N:1105010016

арт. N: 1106020334

KEXUN
АЛУМИНИЕВА
ПЛАТФОРМА

		
- размер: 0.78/0.31м
- товароносимост: 150кг
- раб. височина: 2.55м

- течна добавка за бетон
- ускорява набирането на якост при
умерено ниски температури
- t на замръзване: -15°C
5л

1л

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1106040049

АНТИФРИЗ ЗА БЕТОН

12 69

1059

8 99

лв./бр.

8 39

УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

			
- полага се в хидроизолационния слой
при оформяне на ъгли в
мокри помещения, бани, тераси
дължина 5м

дължина 10м

84 00

лв./бр.

арт. N: 1107050024

KEXUN
МНОГОФУНКЦИОНАЛНA
СГЪВАЕМА
СТЪЛБА
- четирираменна
- товароносимост: 150кг
4х3 стъпала

2 79 10 29 13 89 29 29 12400
лв./бр.

арт. N: 1101110020

лв./бр.

арт. N: 1101110021

лв./бр.

арт. N:1106050084

лв./бр.

арт. N:1106050041

I СТРОИТЕЛСТВО

лв./бр.

арт. N: 1107020013

6

ЕКОЛОГИЧНА ИНТЕРИОРНА
БОЯ VITEX SATIN ECO

произведено

- сатенена емулсионна боя
- екологично матово покритие
- за стени и тавани
- устойчива на миене и триене
клас 1 съгл. 1(EN13300)
- покривност: 15-18кв.м/л
- цвят: бяла база
980мл

ЛАТЕКС
- тониран
- матов финиш
- бързосъхнещ
- покривност: 7-10кв.м/кг
- опаковка: 4кг/2.9л

лв./бр.

арт.N:0203030285

9,8л

39 59 123 59
лв./бр.

арт.N:0203030292

ДЕКОРАТИВНО
ПОКРИТИЕ
ЗА СТЕНИ
SABBIA PRONTO

в Чехия

14 59

2,94л

С ВИСОКА ПОКРИВНОСТ
МИЕЩ СЕ

лв./бр.

арт. N: 0203030293

17 99

лв./бр.

- за интериор и екстериор
- нанася се с четка, пистолет
- покривност: 9-10 кв.м./л за слой
- опаковка: 2.2л
цена от

21 цвята
безплатно
тониране*

43 99

лв./бр.

10 цвята

арт. N:0203050281-290

МИЕЩА СЕ

на бяла база
по картел
Levis, NCS

ИМПРЕГНАНТ ЗА
ДЪРВО С НАТУРАЛНИ
МАСЛА LUSONOL

ЛАТЕКСОВА
БОЯ ЗА ТОНИРАНЕ

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

- кадифено-матова боя за интериор
- отблъсква петната
- устойчива на замърсяване и измиване
- покривност: 10кв.м/л
*Айтос и Приморско доставка до 4 дни

1л

2.5 л

0.9 л

16 29 45 00
лв./бр.

лв./бр.

33 99

лв./бр.

11 цвята

арт. N:0203030306

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОНИРАНЕ

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

АНТИФУНГИЦИДНА
ИНТЕРИОРНА БОЯ

*15ЛИТРА +20% ГРАТИС
*до изчерпване

арт.N:0203010023

арт.N:0203010160

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

4л

8,5л

2.5л

15л*

15 99 8090
лв./бр.

лв./бр.

23 99 4899
лв./бр.

арт.N:0203010090

5л

67 99

119 90

лв./бр.

арт. N:0203030307

безплатно
тониране*

лв./бр.

арт. N:0203030308

за всички възможни цветове
на бяла база по картели
colorful и global

ЕКОЛОГИЧНА ИНТЕРИОРНА
БОЯ VITEX ECO

ЛЕКО ИНТЕРИН

2,5л

2.5л

лв./бр.

арт.N:0203010079

26 99

*пълна информация
за тонирането
ще получите в магазина
980мл

13 99

лв./бр.

арт.N:0203030250

2.94л

9.8л

38 99 12299

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0203010034

арт.N:0203030251

АЛКИДНА
БОЯ
PROTECTA
3В1

ЕКСТРА
АЛКИДНА БОЯ
DEKORATOR

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

лв./бр.

арт. N:0203030252

ВОДОРАЗРЕДИМ

ВОДОРАЗРЕДИМ
ЛАК ЗА ДЪРВО
AQUA

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

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

- висока
атмосфероустойчивост
- покривност: 10кв.м/л
- oтлично сцепление с основата

цени от

500мл

700мл

5 79

лв./бр.

23 цвята

9 59

I ДЕКОРАЦИЯ

лв./бр.

14 цвята

11 99

лв./бр.

12 цвята
7

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ИЗСВЕТЛЕН

НОВО

- за натоварени жилищни помещения и зa
интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/12мм
- опаковка: 1,48 кв.м./пакет

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ХАРБЪР

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА
клас: 33/АС5 V4

24 99

- четиристранна фуга
- за натоварени жилищни
помещения и
интензивно натоварени
обществени зони
- размер: 1380/244/8мм
- опаковка: 2.694 кв.м./пакет

лв./кв.м.

арт. N:1005010116

клас: 32/АС5 V4

19 99

8

лв./кв.м.

мм

ШИРОКА ДЪСКА

арт. N:1005010241

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
БЯЛ ДЪБ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
АРТ

- за натоварени жилищни помещения и
интензивно 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

клас: 33/АС5

клас: 32/АС4

14 49

13 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1005010193

8

арт. N:1005010230

8

мм

12

мм

мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ГРАНД

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ МАЛАГА

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ДУБЛОН

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

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

- за натоварени жилищни помещения и
интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/10мм
- опаковка: 1,73 кв.м./пакет

WP-РЕЛЕФ С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГЛАНЦ
клас: 31/АС3 WP

10 99

10 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1005010270

*до изчерпване

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

клас: 31/АС3

арт. N:1005010163

клас: 33/АС5 V4

НОВО

20 49

лв./кв.м.

арт. N:1005010344

*до изчерпване

7

мм

7

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

мм

10

мм

8

ГРАНИТОГРЕС

ПЪРВО КАЧЕСТВО

НОВО

- размер: 45/45см
- цвят: сив мат, натурален, бежов
- ефект: мат

17 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030880, 1001030883, 1001030890

ФАЯНС
- размер 24.4/74.4 см
- цвят: сив, натурал, бежов,
натурал с ефект райе
- ректифициран мат

26 99

лв./кв.м.

арт. N:1001010687-689, 1001010694

ДЕКОР
- размер 24.4/74.4 см
- цвят: натурал
- ефект: листа, мат
- ректифициран

3099

лв./кв.м.

арт. N:1001040700

НОВО

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 60/120см
- цвят: бяло и сиво
- ефект: мрамор
- ректифициран мат

ГРАНИТОГРЕС

32 99

ГРАНИТОГРЕС

лв./кв.м.

арт. N:1001030875

16 99

ГРАНИТОГРЕС

*до изчерпване

22 99

- първо качество
- размер: 45/45см
лв./кв.м.
- цвят: св.бежов, т.бежов
- ефект: травертин
арт. N:1001030539, 540

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- цвят кафяв и сив микс
- ефект: паркет, мат

ГРАНИТОГРЕС

ОБЛИЦОВЪЧЕН ДЕБЕЛИНА 9мм
КАМЪК

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

*до изчерпване

18 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030508

22 99

- първо качество
лв./кв.м.
- произход: Турция
арт. N:1002030685-687
- размер: 15/90см
- цвят: микс, кафяв, сив, червен
- ефект: състарено дърво, мат

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 15/40см

лв./кв.м.

арт. N:1002030651, 652

28 99

лв./кв.м.

арт. N: 1002030390

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 60/120 см
- ректифициран
- ефект: гланц

*до изчерпване

39 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030556

9

В БУРГАС, НЕСЕБЪР И ПРИМОРСКО

МЕБЕЛИ
ЗА БАНЯ
ЛИЛИ 60
с LED
осветление
ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО

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

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

134 00

лв./бр.

199 00

лв./бр.

арт. N:0101010705

арт. N:0101010686, 687

ШКАФ С
МИВКА

ШКАФ С
МИВКА

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

- PVC
- размер: 60/45/61см
- окачен

ШКАФ
С МИВКА
- модел: Мини
- цвят: бял с гланцово покритие
- водоустойчив долен шкаф за баня
- материал: PVC
- с регулируеми крачета
- порцеланова мивка
- размер: 40см

167 00

лв./бр.

арт. N:0101010721
*Смесителят не е включен в цената

167 00

лв./бр.

арт. N:0101010704

29900

лв./бр.

арт. N:0101010688

НОВО

АКСЕСОАРИ
ЗА БАНЯ

сапунерка

4 69

лв./бр.

арт. N:0106011579

- произход: Турция
- хром и стъкло
- комплект: 7 части

АКСЕСОАРИ
ЗА БАНЯ

36 90

лв./к-кт

арт. N:0106010888

чаша за четки за зъби

5 99

- серия: Ewen
- полирезин
- цвят: бежов
- свободностоящи

арт. N:0106011578

четка за тоалетна

чаша за памук

15 49

лв./бр.

арт. N:0106030383

лв./бр.

6 99

лв./бр.

арт. N:0106011577

КОМПЛЕКТ
ЗА БАНЯ
ОТ 4 ЧАСТИ
МОНОБЛОК
- керамичен
- к-кт: тоалетна чиния
със задно оттичане,
казанче с механизъм,
тоалетна седалка
- цвят: бял

97 00

лв./бр.

арт. N:0103030177

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

177 00

лв./бр.

арт. N:0103030089

| БАНЯ

- структура за вграждане
- двустепенен бутон
- конзолна (окачена)
тоалетна чиния
- седалка за тоалетна чиния
с функция забавено падане

0%лихва 6х79.50лв.

477 00

лв./бр.

арт. N:0104020043

10

В БУРГАС, НЕСЕБЪР
И ПРИМОРСКО

МИВКА
- алпака
- размер: 86/50см
- сифон: ∅ 92мм

18999

ПОЛИМЕРГРАНИТ - МАТЕРИАЛ,
ХАРАКТЕРИЗИРАЩ СЕ СЪС
ЗДРАВИНА И УСТОЙЧИВОСТ
НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ,
ОЦВЕТЯВАНЕ И
НАДРАСКВАНЕ.

лв./бр.

арт. N: 0601010099

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

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

цени от

259 99

4999

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0601010120

СМЕСИТЕЛИ GRANDE - хром, керамична глава ∅35мм

ТЕРМОСТАТЕН

СМЕСИТЕЛ
ЗА ВАНА/ДУШ
0%лихва 6х60.67лв.

ДУШ
КОМПЛЕКТ

364 00

лв./бр.

- за душ, стенен

63 90

лв./бр.

арт. N:0102010574

- за вана/душ, стенен

78 90

лв./бр.

арт. N:0102010573

- за умивалник, стоящ

84 90

лв./бр.

арт. N:0102010572

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35мм

арт. N:0102010710

- модел: Vitalio Start
- ръчен душ: 2 функции
- шлаух: 1.75см
- тръбно окачване: 60см

- за умивалник, стоящ

79 00

54 00

лв./к-кт

лв./бр.

арт. N:0102030135

арт. N:0102010601

- за кухня, стенен

67 00

лв./бр.

арт. N:0102020205

- за вана/душ

67 00

лв./бр.

арт. N:0102010600

ДУШ КАБИНА
С ПОДДУШОВО
КОРИТО
- модел: Блейк
- овал
- размер: 90/90см
- черен профил
- тонирано стъкло

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

99 00

лв./бр.

арт. N:0102030231

- модел: Dora
- к-кт стационарен
и подвижен душ
- материал: месинг
с хром покритие
и ABS пластмаса
- месингов превключвател
- сапунерка и адаптер
- една функция на
водната струя
- цвят: черно/мед

75 00

лв./бр.

0%лихва 6х71.50лв.

429 00

лв./бр.

арт. N:0105010361

СТЪКЛО С ДЕБЕЛИНА 4мм

арт. N:0102030251

| БАНЯ

11

5

C

5

БОЙЛЕР
BILIGHT

3

години
гаранция

години
гаранция

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

години
гаранция

C
БОЙЛЕР

БОЙЛЕР
MODECO

- SimpatEcoSlim
- вертикален

модел: GCV 80 47 30 C21 TSR
- вертикален
- мощност: 3kW
- обем: 80 литра		
- годишна консумация
на ел.енергия 1335 kWh

модел: CTV 80 38 30 B12 TSR
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW		
- нагревател: меден
- годишна консумация
на ел.енергия 1410kWh

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

0%лихва 6х49.83лв.

0%лихва 6х41.17лв.

0%лихва 6х45.83лв.

ПАНЕЛЕН КОНВЕКТОР
- модел: HC 4000
- мощности: 500-2500W
- за отопляне на площи до 25кв.м
- електронен термостат
- подходящ за влажни помещения

арт. N:0702030255

5

години
гаранция

175 191 211
235 00 259 00
00

00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0703050150

лв./бр.

арт. N:0703050152

лв./бр.

арт. N:0702030395

НОВО

арт. N:0703050149

27500

лв./бр.

арт. N:0702030215

00

лв./бр.

арт. N:0703050151

лв./бр.

арт. N:0703050153

НОВО
ВЕНТИЛАТОРНА
ПЕЧКА

- модел: ZLN2083
- мощност: 2000W
- стенен монтаж
- за основни помещения и баня
- таймер, дистанционно

лв./бр.

НОВО

ПОДОВ КОНВЕКТОР

- модел: CH-Y08F
- три степени на мощност:
750/1250/2000W
- защита от прегряване
- дръжки за лесно преместване
- турбо вентилатор

49 99

лв./бр.

арт. N:0703050156

ПОДОВ
КОНВЕКТОР
- модел: R-070
- две степени на мощност: 1000W/2000W
- микатермична технология
- комбинация от лъчиста и
конвекторна топлина
- възможност за монтиране на стена
- дистанционно управление

99 00

лв./бр.

арт. N:0703050172

I БОЙЛЕРИ И ОТОПЛЕНИЕ

СТОЙКА ЗА
ДВЕ КЪРПИ

ZILAN

79 00

SYNCHRO

лв./бр.

арт. N:0702030127-128

5

БОЙЛЕР

247 00

лв./бр.

301 00

C

C

299 00

0%лихва 6х50.17лв.

арт. N:0703040144

ПЕЧКА ЗА БАНЯ
- модел: DPL HBS 122LFT
- мощност: 2000W
- степен на защита: IP 24
- LED дисплей

8400

лв./бр.

арт. N:0703040094

МАСЛЕН
РАДИАТОР
- модел: CB 2512 E01 V
- мощност: 2500W
- топловентилатор 500W
- 12 ребра
- за помещения с площ 24-32 кв.м.

169 00

лв./бр.

арт. N:0703020011

12

ПРАХОСМУКАЧКА
С КОНТЕЙНЕР
КАМИНА
- модел: Купро Стил
- вид: свободностояща
- ламаринен плот
- мощност: 8,4 KW
- димоотвод: ∅130см
- размери (В/Ш/Д): 80/44/40см
- горивна камера: 36/31/40см

279 00

- модел: FC9331/09
- мощност: 650W
- технология Power Cyclone 5
- капацитет на контейнера: 1,5л
- клас на почистване на мокет: C
- клас на почистване на твърди
повърхности:А

219.99 лв.

16900

лв./бр.

арт. N:0705080176

лв./бр.

арт. N:0703060005

МУЛТИКУКЪР
- модел: HD3037/70
- мощност: 980W
- вместимост: 5 литра
- 12 програми, таймер
- готвене на пара и отложен старт
- функция за запазване топлината

ЕКОБРИКЕТИ*
- 100% чиста
широколистна дървесина
- калоричност: 4.6 kWh/kg
- пепел: 1,5-2,3%
- пакет: 10кг

5 49

лв./бр.

арт. N:0703060263

239.99 лв.

167 00

лв./бр.

арт. N:0705140102

*СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ
ЗА КОЛИЧЕСТВА

НОВО

МИКСЕР

МОБИЛЕН
КЛИМАТИК
- модел: PureTech 6500
- вид: за отопление или охлаждане
- резервоар за вода с капацитет 12л
- въздушен поток до 500 куб.м./ч
- таймер до 8 часа
- за помещения до 20кв.м.
- минимално ниво на шум <65 dB
- размери(В/Ш/Д): 83/43/38см

319 00

лв./бр.

- модел: HR3740/00
- мощност: 450W
- 5 степени + турбо функция
- корпус от ABS пластмаса
- бъркалки от неръждаема стомана

69.99 лв.

4899

лв./бр.

арт. N:0705050122

ПАСАТОР
- модел: HB600
- мощност: 600W
- метален накрайник
- чопър, бъркалка, купа 500мл

35 99

лв./бр.

арт. N:0705050144

БЕЗДИМНА

арт. N:0703010045

5

години
гаранция

ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛ

НОВО

- модел: R-9610
- мощност: 200W
- капацитет на изсушаване:
10л/24часа
- за площ до 45кв.м
- вместимост на резервоара за вода: 2л
- йонизация

319.00 лв.

КАФЕМАШИНА

СКАРА
- електрическа
- модел: HB-536
- мощност: 1250W
- незалепващо покритие
- без капак

65 00

25900

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0705110028

арт. N:0705020191

| ОТОПЛЕНИЕ

| ЕЛ. УРЕДИ

- еспресо
- модел: ECM 85H2S
- мощност: 850 W
- налягане: 15 бара
- ръкохватка с крема диск

10400

лв./бр.

арт. N:0705070101

13

РАЗКЛОНИТЕЛИ

АДАПТЕРИ
двоен

5

SEDNA

5х16А кабел 1,5м

13

59

лв./бр.

69

арт. N:0905050183

арт. N:0905050201

троен Т- образен

5х16А кабел 3м

7 49

17 69

лв./бр.

20%

КЛЮЧОВЕ,
КОНТАКТИ,
ТЕЛЕВИЗИОННИ И
ИНФОРМАЦИОННИ
РОЗЕТКИ

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0905050185

арт. N:0905050202

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ
СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ
- модел: PROXI LED
- живот: 25 000 часа
- топло бяла светлина 3000К
- неутрална дневна светлина 4000К
5W GU10 380lm

2 99

лв./бр.

A
G

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

4 59

G

A
G

лв./бр.

арт.N:0906040112,113

- серия: CEDAR PLUS
- цвят: бял
ключ стълбищен

контакт единичен

ключ двоен

5 99

F

5 59

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904020080

арт. N:0904020076

контакт двоен

ключ девиаторен

5 59

лв./бр.

арт. N:0904020081

4 29

лв./бр.

арт. N:0906040275-276

G

арт. N:0904020075

лв./бр.

8W Е27 3000K, 4000K

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904020079

1059

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

5 39

5 09

лв./бр.

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

A

ключ единичен

5 39

арт. N:0906040403-406

9.5W Е27 3000K, 4000K

ВЛАГОЗАЩИТЕНИ

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

ВЕНТИЛАТОР
ЗА БАНЯ

- модел: NORRIS
- живот: 30 000 часа
- топло бяла светлина 3000К
- неутрална дневна светлина 4000К
- енергиен клас А+
- 9W E14, 868lm, 3000K, 4000K,

- модел: Silentis
- произход: Испания
- диаметър: ∅100
- дебит: 100 куб.м./ч
- ниво на шум: 37dB
- цвят: бял/инокс

4 59

F

A
G

лв./бр.

арт. N:0906040350-351

F

арт. N:0906040401,402

бял

арт. N:0904020077

инокс

35 99 4499
лв.

арт. N:0905030049

лв.

арт. N:0905030051

LED
ПРОЖЕКТОР**
СВЕТОДИОДЕН
ПАНЕЛ
- модел: MONI LED**
- цвят: бял			
- живот 25000 часа			
- за вграждане 			
- топло бяла светлина 3000К		
- неутрална дневна светлина 4000К
- ∅100 5W 3000K, 4000K

5 39

лв./бр.

арт. N:0901070159-160

A
G

F

LED
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- вграден светодиоден източник
- цвят: бял
**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

10W

5

20W

99

10

39

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

арт. N:0902030044

арт. N:0902030046

18W 600мм

30W

50W

36W 1200мм

лв./бр.

лв./бр.

A
G

F

100W

9 69 16 89 15 29 22 99 3899
лв./бр.

арт. N:0901060074

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0901060075

арт. N:0902030048

I ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И ОСВЕТЛЕНИЕ

лв./бр.

арт. N:0902030087

лв./бр.

арт. N:0902030123

14

В БУРГАС, НЕСЕБЪР И ПРИМОРСКО

Крушката е
включена в цената

СУПЕР ЦЕНА

пендел 1x40W E27

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО*

127

00

лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА**

- цвят: черен

арт. N:0901020389

- цвят: хром
- неутрална дневна светлина: 4000К

аплик 1x40W E27

полилей 3x40W E27

350/350мм 24W 1020lm

39 99

174 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0901030876

арт. N:0901010097

∅350мм 19W 980lm

114 00

10400

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0901030965

арт. N:0901030966

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА*

ПЛАФОН

- модел: HOROS*
- цвят: черен/мед
- 3 х Е27

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

24 99

лв./бр.

*крушките не са включени в цената

арт. N:0901050464

ПЛАФОНЪТ МОЖЕ ДА СВЕТИ
В ДВА ЦВЯТА ЕДНОВРЕМЕННО!

119 00

лв./бр.

арт. N:0901030957

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА**
- цвят: хром мат
- неутрална дневна
светлина: 4000К
тройка 20W 1350lm

56 90

ПЕНДЕЛ*

лв./бр.

- цвят: черен
- мощност: 4xЕ27

79

арт. N:0901030947

петица 35W 2190lm

90

82 90

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0901020450

арт. N:0901030948

ЛУНИ
ЗА ВГРАЖДАНЕ

LED
ПЛАФОНИЕРА**

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

- модел: CHIARA LED
- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна
светлина: 4000K
∅ 327мм 15W

7

29

лв./бр.

арт. N:0901070271, 273

9

29

лв./бр.

арт. N:0901070272

16

99

лв./бр.

арт. N:0901030565

I ОСВЕТЛЕНИЕ

АПЛИК
НАСТОЛНА
ЛАМПА
- модел: HOME*
- цвят: сива
- мощност: 40W E14

19

99

лв./бр.

арт. N:0901040268

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

48

99

лв./бр.

A
G

G

арт. N:0901030950

**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

15

ДЕКОРАТИВНИ ПЛОЧИ ЗА ТАВАН

XPS Декор 3 C2040
- размер: 50/50см
(2кв.м./пакет)

XPS Декор 4 C2041
- размер: 50/50см
(2кв.м./пакет)

4 39

XPS Декор C2005
- размер: 50/50см
(2кв.м./пакет)

4 39

лв./п-т

4 39

лв./п-т

лв./п-т

арт. N:1006040144

арт. N:1006040146

арт. N:1006040148

PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР: ОНИКС

PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР:
3D СИВ ЕФЕКТ

PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР:
ЛОФТ БРИК

- покривност лист: 0,68 кв.м/бр.
- размери: 25/270/0,8 см

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

- покривност лист: 0,60 кв.м./бр.
- размер: 20/300/0,7см

5

9

99

лв./бр.

арт. N:1006020218

9 49

49

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1006020188

арт. N:1006020013

*до изчерпване

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ
Промоцията е валидна за стоки
или група от стоки на стойност
22 КЛАС
над 150лв. за 6–месечен период
на изплащане без първоначална вноска.
Пример: за стока с цена 600лв. и 6-месечен
срок на изплащане, клиентът заплаща 6 вноски
по 100 лв. без да дължи първоначална вноска.
Общ размер на кредита 600лв; ГЛП 0%; ГПР 0%.
Период на промоцията:
1.1 - 1.2.2022

Промоцията е валидна за стоки
или група от стоки на стойност
над 150лв. за 6–месечен период
на изплащане без първоначална вноска.
Пример: за стока с цена 600лв. и 6-месечен
срок на изплащане, клиентът заплаща 6 вноски
по 100 лв. без да дължи първоначална вноска.
Общ размер на кредита 600лв; ГЛП 0%; ГПР 0%.
Период на промоцията:
1.1 - 1.2.2022

БАЛАТУМ
- модел: Флорида
- ширина: 2м
- дебелина: 2.7мм

9 99

БЕЛГИЙСКИ
КИЛИМ
- модел: Havana
- 100% полипропилен
- размер: 120/170см
- височина на
влакното: 20мм
- обща плътност:
2600 г/кв.м.

65 00

лв./кв.м.

лв./бр.

арт. N:1004020001

арт. N:1004011184, 186, 183

КИЛИМ

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ДЕСЕНИ

- произход: Белгия
- серия: Fika
- размер: 120/170см
- височина на влакното: 9мм

57 00

ки

лв./бр.

%.

арт. N:1004011112-120,
1004011122

MASTERHAUS Бургас:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч;
нед.: 8.30-19.30 ч;
тел.: 056 / 85 70 36
MASTERHAUS Несебър:
пон. - съб. : 8.30-19.00 ч;
нед.: 9.00-18.00 ч;
тел.: 0554 / 67 335

MASTERHAUS Приморско:
пон. - съб. : 8.30-18.45 ч;
нед.: 9.00-18.00 ч;
тел.: 0550 / 33 901
MASTERHAUS Айтос:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч;
нед.: 9.00-18.00 ч;
тел.: 0558 / 29 960

Всички стоки могат
да бъдат закупени и
онлайн на
www.masterhaus.bg
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!

