
5
години

гаранция

КРАСАВЕЦЪТ СРЕД
БОЙЛЕРИТЕ!

БОЙЛЕР  
BELLISLIMO

арт. N: 0702030335

63900
лв./бр.

обем: 80 литра

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

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

арт. N:0703020110

8900
лв./бр.

SYNCHRO
МАСЛЕН
РАДИАТОР

ДОБРИЯТ
СЪСЕД!

ДУШ 
СИСТЕМА

арт. N:0102030191

75 00
лв./бр.

МОДЕРНИЯТ 
СРЕД
БЮДЖЕТНИТЕ!

арт. N:0801010141

59 90
лв./бр.

ЪГЛОШЛАЙФ

ГОДЕН И
ИЗГОДЕН!

ИНТЕРИОРНА 
БОЯ

ТЕЖИ СИ НА
МЯСТОТО!

13 99
цена от

лв./бр.
арт. N:0203030031-037

ЛЮБИМЕЦ НА
ПУБЛИКАТА!

арт. N:1001030639

15 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС

УНИВЕРСАЛЕН
ЧАР!

арт. N:1005010229

13 99
лв./кв.м.

клас: 33/АС5

ЛАМИНИРАН 
ПАРКЕТ
ДЪБ МОНАКО

8 мм

НА ПОДИУМА:НА ПОДИУМА:  
                                                ЗВЕЗДИЗВЕЗДИ  
                                              2021            2021

арт. N:0101010697

159 00
лв./бр.

ДУШАТА
НА БАНЯТА!

ШКАФ ЗА БАНЯ 
С МИВКА

от 1 до 28 февруари 2022

125мм
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арт. N:0901040319

64 90
лв./бр.

LED 
ЛАМПИОН
- модел: BRIKO**
- цвят: черен
- мощност: 18 W, 
   1400lm, 3000K

ПРОФИЛИ 
ЗА LED ЛЕНТА
- 3 метра 
- различни видове

11 99
лв./бр.

цена от

арт. N:0901070326-330

арт. N:0901020380

6490
лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНО 
ТЯЛО
- серия: HOLLA*
- цвят: черен
- мощност: 1х Е27

LED ЛЕНТА
- модел: PREMIUM**
- топла светлина, 
   студена светлина
- живот: 50 000 часа
- мощност: 4.8W на метър
- 336 lm на метър
- степен на защита:IP 20

арт. N:0903060030, 0903060068

1 49
лв./м.

GGA
G

20 %
ПРОФИЛИ ЗА LED

ОСВЕТЛЕНИЕ ADORN

В БУРГАС, РАВДА И АЙТОС

арт. N:0904011359

17 59
лв./бр.

КЛЮЧ
ДИМЕР 
ЗА LED 
ОСВЕТЛЕНИЕ
- цвят: бял

МОСТОВ 
КАБЕЛ 
ПВВ-МБ1 

арт. N:0903030024

1 09
лв./л. м.

3х1  

арт. N:0903030025

1 49
3х1,5

лв./л. м.

арт. N:0903030027

3 69
3х4

лв./л. м.лв./л. м.
арт. N:0903030026

2 39
3х2,5

лв./л. м.

*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас: E, F, G

КЛЮЧЪТ КЪМ ОСВЕТЛЕНИЕТО!

**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя
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КЛЮЧОВЕ 
И КОНТАКТИ
- цвят: крем

арт. N:0904010593

3 49
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904010586

2 49
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904010588

2 99
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904010595

4 29
контакт двоен

лв./бр.
арт. N:0904010590

99
ключ девиаторен

лв./бр.2

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ
- цвят: титан

арт. N:0904011042

4 29
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904011025

3 79
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904011028

4 49
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904011044

5 29
контакт двоен

лв./бр.
арт. N:0904011037

49
ключ девиаторен

лв./бр.4

ниско ниво на шум

ВЕНТИЛАТОР 
ЗА БАНЯ
- модел: UC-10 STANDARD
- произход: Испания
- размер: ∅100
- дебит: 110куб.м./час
- цвят: сребро, черен арт. N:0905030105, 106

3499
лв./бр.

арт. N:0904010917

3 89
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904010919

4 89
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904010921

99
ключ девиаторен

лв./бр.4

КЛЮЧОВЕ И 
КОНТАКТИ
- серия: KARRE PLUS
- цвят: бял

арт. N:0904010928  

5 49
контакт двоен

лв./бр.

арт. N:0904010926

4 49
контакт единичен

лв./бр.

- за вграждане и открит монтаж
- с прозрачна и плътна врата
- с 8, 12, 18 елемента

20 %
АПАРТАМЕНТНИ ТАБЛА

SCHNEIDER арт. N:0905050178

11 59
3х16А кабел 1,5м

лв./бр.

арт. N:0905050179

14 99
3х16А кабел 3м

лв./бр.

арт. N:0905050180

24 99
3х16А 2USB кабел 1,5м

лв./бр.

РАЗКЛОНИТЕЛИ

АВТОМАТИЧНИ
ПРЕДПАЗИТЕЛИ
- серия: EASY 9
- 6А, 10А, 16А, 
   20А, 25А,
   32А, 40А, 
   50А, 63А

арт. N:0906040154 - 155

2 69
лв./бр.

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

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ

- серия: CAMEO LED
- живот: 25 000 часа
- топло бяла светлина  
   3000К 
- неутрална дневна 
   светлина 4000К
- 6W 470lm E14 
- 6W 470lm E27 арт. N:0906040086-087 

2 29
лв./бр.

GGA
GGGA

G

арт. N:0905030086

14 99
лв./бр.

ВЕНТИЛАТОР
ЗА БАНЯ
  
- мощност: 15W
- ∅100   
- дебит: 100куб.м/час

арт. N:0905050181

14 39
5х16А кабел1,5м

лв./бр.

арт. N:0905050182

17 59
5х16А кабел3м

лв./бр.

арт. N: 0906040429-431

1 19
лв./бр.

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

GGA
G

арт. N:0905020165-173

5 29
лв./бр.

цени от



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

ПЛАФОН
- модел: Patina*
- мощност: 60W E27
- размер: ∅ 300мм
- хром държач
- декоративно стъклоарт. N:0901030436

7 59
лв./бр.

арт. N:0901030438

1099
лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНИ 
ТЕЛА
 
- серия ADDY*
- цвят: никел мат
- опушено стъкло/дърво
- мощност: 40W E14

арт. N:0901050426

21 99
лв./бр.

единица

арт. N:0901050425

6990
лв./бр.

тройка

арт. N:0901050427

4299
лв./бр.

двойка

арт. N:0901050428

8290
лв./бр.

четворка

ПЕНДЕЛ

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

арт. N:0901020381

12900
лв./бр.

арт. N:0901060077

8W 580мм

10 79
лв./бр.

арт. N:0901060079

17W 1180мм

15 99
лв./бр.

арт. N:0901060076

4W 320мм

9 29
лв./бр.

арт. N:0901060078

13W 880мм

12 79
лв./бр.

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

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ
- серия: LYON*
- цвят: античен месинг
- степен на защита: IP44
- мощност: 60W E27 арт. N:0902010276, 0902010284-285

23 99
лв./бр.

нагоре, надолу, висящ

**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

арт. N:0902030124, 125

2499
лв./бр.

ФАСАДНИ
АПЛИЦИ
- серия: MAUI*
- мощност: 40W E27
- цвят: сив, кафяв
- материал: алуминий
- степен на влагозащита: IP44

ПЛАФОН* 

- метал и дърво
- цвят: хром

3 x E27 40W

арт. N:0901030800

49 99
лв./бр.

арт. N:0901030799

3399
лв./бр.

2 x E27 40W

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

∅ 463

арт. N:0901030915

5490
лв./бр.

∅ 552

арт. N:0901030916

6990
лв./бр.

арт. N:0901030952

27 99
лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО
- модел: MODENA LED**
- мощност: 9W 585lm
- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна 
   светлина 4000К
- размер: 46/7/4,5см
- индекс на защита: IP20

I ОСВЕТЛЕНИЕ 4

LED 
ПРОЖЕКТОРИ
- модел: NYX LED** 
- със сензор  
- живот: 25 000 часа
- студена светлина: 6400К
- вграден светодиоден източник
- IP 44
- 10W, 20W, 30W, 50W

19 59
лв./бр.

цена от

арт. N:0902030088-091

GGA
G GGA

G

*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас: E, F, G

FFA
G



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

I ОТОПЛЕНИЕ И БОЙЛЕРИ 5

JATА

ВЕНТИЛАТОРНА
ПЕЧКА
- модел: TV55A / TV55V
- мощност: 2000W
- тип: вертикална
- 3 степени на мощност
- цвят: син/зелен 

арт. N:0703040146-147

47 00
лв./бр.

Н О В О

ПЕЧКА ЗА БАНЯ
- модел: R51972B
- тип: кварцова
- мощност: 400W/800W/1200W
- влагоустойчивост: IPx4
- размери(ВхШхД): 14х54х13см

арт. N:0703040145

3399
лв./бр.

Н О В О

85 00
лв./бр.

арт. N:0703050054

ПОДОВ 
КОНВЕКТОР
 
- модел: CN 204 ZF
- степени на мощност: 
   800/1200/2000W
- контрол с авт. термостат
- функция лятна вентилация
- за помещения с обем до 42куб.м.

СТЕНЕН
КОНВЕКТОР
- модел: Basic Pro 
- електрически конвектор с масивен   
   нискотемпературен нагревател
- мощност: от 500W до 2500W
- ново дигитално управление 
   с вграден таймер- Pro
- енергоспестяващи функции
- различни мощности 

арт. N:0703050133-137

179 00
лв./бр.

цена от

Франция

произход

TERMOMAX 

ВЕНТИЛАТОРНА
ПЕЧКА
- модел: TR2003
- мощност: 2000W
- тип: вертикална

арт. N:0703040148

18 99
лв./бр.

Н О В О

арт. N:0705080277

5900
лв./бр.

ПРАХО-
СМУКАЧКА
- модел: DAAVC800-15L
- за пепел и твърди отпадъци
- капацитет на контейнера: 15л
- мощност: 800W

5
години

гаранция

5
години

гаранция

арт. N:0702030391

311 00
лв./бр.

арт. N:0702030114

25300
лв./бр.

арт. N:0702030394 

27500
лв./бр.

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

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

арт. N:0703040149

8600
лв./бр.

ВЕНТИЛАТОРНА
ПЕЧКА
- модел: 5250 Swing Box Ceramic
- мощност: 2000W
- стенен монтаж
- вентилатор в летен режим
- дистанционно управление

 ПОДОВ 
КОНВЕКТОР

- модел: MC 2013
- две степени на мощност: 
   1000/2000W
- отопляема площ: 16-24кв.м.
- лъчисто отопление
- не изгаря кислорода

арт. N:0703050078

19900
лв./бр.

НЕ ИЗСУШАВА 
ВЪЗДУХА

ПОДХОДЯЩА 
ЗА ВЛАЖНИ 

ПОМЕЩЕНИЯ

арт. N:0702030371

219 00
лв./бр.

БОЙЛЕР
- модел: GCV 80 44 20 D03 TSR
- вертикален
- нагревател: меден
- обем: 80 литра
- мощност: 2kW
- годишна консумация 
   на ел.енергия: 2762 kWh

3
години

гаранция

арт. N:0703060060

1199
лв./бр.

БОЙЛЕР
- Еврика  
- модел: WV08039D
- вертикален
- нагреватели: сухи тръбни
- обем: 80 литра
- мощност: 2х1kW
- годишна консумация
   на ел.енергия 1375 kWh

арт. N:0702030268

291 00
лв./бр.

CCCCCC

ПЕЛЕТИ*
- най-висок клас: А1
- опаковка: 15кг/пак
- калоричност: 4,8кВтч/кг
- влажност: под 10%



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

6I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

арт. N:1005010255

2299
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

10 мм

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

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

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

арт. N:1006020237

9 69
лв./бр.

клас: 33/АС5 4V

арт. N:1005010346

20 49
лв./кв.м.

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

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ОНТАРИО
- за натоварени жилищни помещения и  
  умерено натоварени обществени зони
- размер: 1383/159/8мм
- опаковка : 2.20 кв.м./пакет

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
СМЪРЧ ПАЛМЪР
- за натоварени жилищни помещения и  
  умерено натоварени обществени зони
- размер: 1380/244/8мм
- опаковка : 2.694 кв.м./пакет

клас: 32/АС4

арт. N:1005010316

14 99
лв./кв.м.

8 мм

8 мм

8 мм

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

арт. N:1006020180

9 69
лв./бр.

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА
ШИРОКА ДЪСКА

клас: 33/АС5 V4

арт. N: 1005010170

2699
лв./кв.м.

12 мм

ЛАМИНИРАН 
ПАРКЕТ 
ЗЛАТЕН ДЪБ

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

10 мм

Н О В О

Н О В О

Н О В О

клас: 32/АС5 V4

арт. N:1005010339

19 99
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 V4

арт. N:1005010350

17 99
лв./кв.м.



арт. N:1001010619,620

17 99
лв./кв.м.

арт. N:1001040648

1069
лв./бр.

арт. N:1001030743

17 49
лв./кв.м.

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

ФАЯНС 

- първо качество
- размер: 30/60см
- цвят: бежов мат
- ефект: мрамор

ДЕКОР
- първо качество
- размер: 30/60см
- ефект: Арт мрамор

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

арт. N:1002030583

17 99
лв./кв.м. *до изчерпване 

  на количествата

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 60/120см 
- цвят: черен
- ефект: мраморен 
- ректифициран мат

арт. N:1001030882

31 99
лв./кв.м.

Н О В О

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ 7

арт. N:1001030829, 1001030843

15 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1001030842

11 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: кафяв
- ефект: камък

арт. N:1001030348, 105

17 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: бял, сив
- ефект: дърво

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

арт. N:1002030649-650

22 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- цвят бежов микс, сив микс
- ефект: дюшеме, мат

арт. N:1001010690-691

2699
лв./кв.м.

арт. N:1001030881

17 99
лв./кв.м.

арт. N:1001010692

3099
лв./кв.м.

ФАЯНС
- първо качество 
- размер: 24.4/74.4см
- цвят: бежов
- ефект: вълни,
   ректифициран гланц

Н О В О

ПО ПОРЪЧКА

МОЗАЙКА
- размер: 30/30см
- цвят: бежов микс 
- ефект: гланц

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

ДЕКОР 

- първо качество 
- размер: 24.4/74.4см
- цвят: бежов
- ефект: принт,   
   ректифициран гланц

арт. N:1001040703

9 69
лв./бр.

арт. N:1001030732

15 99
лв./кв.м.
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ПАКЕТНА 
                 ЦЕНА 3 в 1

15
години

гаранция
на структурата 

за вграждане

ТОАЛЕТНА 
ЧИНИЯ 

- Rimless технология
- окачена 
- седалка забавено падане
- цвят: бял
арт. N:0103020101

БУТОН ЗА 
КАЗАНЧЕ ЗА 
ВГРАЖДАНЕ
арт. N:0104030080

39700
лв./бр.

0%лихва 6х66.17лв.

арт. N:0104020003

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

арт. N:0102030252

27 99
лв./бр.

ПОДВИЖЕН 
РЪЧЕН ДУШ
С ШЛАУХ 
- модел: Dora
- материал: месинг с  
   хром покритие,
   ABS пластмаса
- защита от
   натрупване на
   варовиk
- цвят: бяло/злато

арт. N:0102030202

19 59
лв./бр.

РЪЧЕН ДУШ 
И ШЛАУХ
КОМПЛЕКТ
- модел: Tetra
- една функция на водната струя
- максимален воден поток: 16л./мин. 
- шлаух с дължина: 1800мм
- цвят: бял/хром 

СМЕСИТЕЛИ
хром, керамична глава ∅35мм

за умивалник, стоящ

арт. N:0102010626

35 99
лв./бр.

за вана/душ 

арт. N:0102010627

53 99
лв./бр.

арт. N:0102030223

217 00
лв./бр.

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

арт. N:0102030184 

177 00
лв./бр.

ДУШ 
СИСТЕМА 
- телескопична 
- месингов смесител
- стационарен и 
   подвижен душ,   
   превключвател, 
   шлаух, чучур 

арт. N:0102010755

187 00
лв./бр.

СМЕСИТЕЛ
ЗА ДУШ
- модел: Precision Flow
- термостатен

Н О В О

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35мм

- за вана/душ

арт. N:0102010422

89 00
лв./бр.

- за умивалник, стоящ

арт. N:0102010424

91 90
лв./бр.

- за умивалник, стоящ

арт. N:0102020132

81 90
лв./бр.

В БУРГАС, РАВДА
И  ПРИМОРСКО
1. Етажерка 3 нива
арт. N: 0106011546 40,90лв. 
2. Етажерка 2 нива
арт. N: 0106011545 34,90лв.
3. Държач за хавлии
арт. N: 0106011547 15,99лв.
4. Ринг за хавлии 
арт. N: 0106011548 13,29лв.
5. Полица
арт. N: 0106011549 16,49лв.
6. Сапунерка
арт. N: 0106011550 12,49лв.
7. Поставка с чаша
арт. N: 0106011551 12,49лв.
8. Закачалка двойна
арт. N: 0106011552 10,49лв.
9. Държач за тоалетна хартия
арт. N: 0106011553 13,49лв.
10. Държач за тоалетна хартия с капак
арт. N: 0106011554 14,49лв.

2

4 6

7 8

9 10

1

3 5



4900
лв./бр.

арт. N:0106011256

9| БАНЯ

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

на керамиката

10
години

гаранция

арт. N:0103030161

199 00
лв./бр.

ШКАФ С 
ОГЛЕДАЛО
  
- LED осветление
- панти със „soft   
   close“механизъм
- размер: 70/13/55см
- цвят: бял

ШКАФ 
С МИВКА
- панти със 
 „soft close“механизъм
- размер: 70/47/85см
- цвят: бял

арт. N:0101010475

19700
лв./бр.

арт. N:0101010476

29700
лв./бр.

АКСЕСОАРИ 
ЗА БАНЯ
- 5 части
- стоящи
- цвят: бял, бежов, сив

арт. N:0106011369-371

2400
лв./к-кт

ПАРАВАН 
ЗА БАНЯ
- подвижен
- профил хром
- размер: 70/200см арт. N:0105030316

177 00
лв./бр.

арт. N:0103010331

18400
лв./бр.

ПРОЗРАЧНО СТЪКЛО 
С ДЕБЕЛИНА 6мм 

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

арт. N:0101010613

23900
лв./бр.

0%лихва 6х39.83лв.

18 %
КУХНЕНСКИ МИВКИ

FAT

РА ЗНО ОБРА ЗИЕ ОТ ЦВЕ ТОВЕ И МОДЕ ЛИ

AКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
- 6 части
- стъкло/хром

МЕТАЛНИ СПЛАВИ СЪС ЗАЩИТНО ИНОКСОВО ПОКРИТИЕ

МИВКА
- с полуконзола
- за стенен монтаж
- размер: 48/42,5/33,5см

арт. N:0101030352

14900
лв./бр.

ОГЛЕДАЛО
- размер: 50/70см
- система против замъгляване

LED ОСВЕТЛЕНИЕ, 
ФУНКЦИЯ: 
„TOUCH SCREEN“

В БУРГАС, РАВДА
И  ПРИМОРСКО



18 ЧАСТИ

САТЕН
СПАЛНО
БЕЛЬО
- сатен 
- вертикално райе
- цвят: бял

11 69
лв./бр.

Калъфки 2бр.
52/72см

арт. N:0604051373

1859
лв./бр.

Чаршаф
150/240см

арт. N:0604051369

2599
лв./бр.

Чаршаф
220/260см

арт. N:0604051370

3259
лв./бр.

Плик 150/220см

арт. N:0604051371

4069
лв./бр.

Плик
200/210см

арт. N:0604051372

ОЛЕКОТЕНА ЗАВИВКА
- 300г вата/кв.м
- 70% вълна

3399
лв./бр.

150/210см

арт. N:0604070610

3999
лв./бр.

3 части

арт. N:0604051331

5269
лв./бр.

200/210см

арт. N:0604070611

5749
лв./бр.

4 части

арт. N:0604051332

7569
лв./бр.

5 части

арт. N:0604051333

СУШИЛНИК 
ЗА ДРЕХИ
- пластмаса, метал
- с колелца
- размер: 71/71/133см

арт. N:0606030127

56 99
лв./бр.

арт. N:0602030565

117 99
лв./бр.
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предложенията от страницата може да закупите в магазините ни в Равда, Приморско, както и online

КИЛИМ
- произход: Белгия
- серия: Fika
- размер: 140/190см
- височина на 
   влакното: 9мм

74 00
лв./бр.

ПЪТЕКА
- серия: Fika
- произход  Белгия
- размер: 70/140см
- височина на 
   влакното: 9мм

2990
лв./бр.

РАЗНООБРАЗИЕ
ОТ ДЕСЕНИ

РАЗНООБРАЗИЕ
ОТ ДЕСЕНИ

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ
- опал
- подходящ за микровълнова фурна и
   съдомиялна машина

ТЕНДЖЕРА 
ПОД 
НАЛЯГАНЕ

- обем: 8л
- неръждаема стомана

арт. N:0602060410

78 99
лв./бр.

арт. N:0606030021

13 99
лв./бр.

СУШИЛНИК
ЗА ДРЕХИ
- вертикален, 10м
- размер: 90/60/53см

ДЪСКА 
ЗА 
ГЛАДЕНЕ
- размер:
  105/30см

арт. N: 0606020046

2999
лв./бр.

арт. N:0604051485-486

45 90
лв./бр.

СПАЛНО БЕЛЬО
  
- състав: поликотон (60%памук, 40% полиестер)
- висока трайност, плътност и здравина
- 1 бр. чаршаф: 220/240см
- 1 бр. плик за завивка: 200/220см
- 2 бр. калъфки за възглавници: 50/70см

4 ЧАСТИ

4 ЧАСТИ

СПАЛНО БЕЛЬО КОМПЛЕКТ
- състав: 100% памук сатен
- 1 бр. долен чаршаф: 150/230см, 1 бр. плик: 150/220см, 
   1 бр.калъфка: 55/80см



Н О В О

Н О В О

СЕШОАР 
ЗА КОСА
- модел: BHD302/30
- мощност: 1600W
- мощен DС мотор
- приставка ThermoProtect
- дифузер
- функция студен въздух

31 99
лв./бр.

арт. N:0706030121

11| ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА  ТЕХНИКА

арт. N:0705140254

39900
лв./бр.

ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛ
- модел: DHF 20 CEL
- мощност: 378W
- капацитет на 
   обезвлажняване: 20л/24ч
- препоръчителна площ: 20-30кв.м.
- воден резервоар: 4л
- ниво на шум: 45dB

0%лихва 6х66.50лв.

арт. N:0705010046

10400
лв./бр.

ФРИТЮРНИК
AIR FRYER
- модел: AF-350
- мощност: 1300W
- вместимост: 3л
- таймер до 30 минути
- автом. изключване

арт. N:0701080137

134 00
лв./бр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
КАНА ЗА ВОДА
- модел: KE-204
- мощност: 2200W
- капацитет: 1,7л
- материал: PVC
- цвят: черен

21 99
лв./бр.

арт. N:0705060152

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
КОТЛОН
- модел: R51445A
- мощност: 2000W
- тип: индукционен
- 4 функции за готвене
- плоча с диаметър: ∅185мм
- размер: 25х25см

39 99
лв./бр.

арт. N:0705140246

ЮТИЯ
- модел: ForceTitanium 520
- мощност: 3000W
- автоматично настройване    
   на температурата
- противокапкова система
- Smart AutoOFF: 
   автоматично изключване
- паров удар 230g/min

56 00
лв./бр.

арт. N:0705100148

29 99
лв./бр.

арт. N:0705140242

ГОФРЕТНИК 

- модел: V51442GA
- мощност: 1200W
- тефлонови плочи
- термоизолиран корпус
- размер на гофретата: ∅18см

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

арт. N:0705050163

6900
лв./бр.

ПРАХОСМУКАЧКА
- модел: VCC43Q0V3D/BOL
- за сухо почистване
- мощност: 850W
- контейнер: 1.3л

арт. N:0705080180

121 00
лв./бр.

арт. N:0705140255

134 00
лв./бр.

2
години

гаранция

ПРЕЧИСТВАТЕЛ 
ЗА ВЪЗДУХ
- модел: TAРA 3
- работен обем: 22кв.м.
- филтрация: 99.95%
- количество на пречистен обем 
   (CADR): 200куб.м./ч
- тип на филтъра: 
   HEPA+активен въглен
- индикатор за подмяна на филтъра
- размер: 38.5/ ∅22см

WI-FI

Н О В О

13 99
лв./бр.

арт. N:0705120053-054

КУХНЕНСКА
ВЕЗНА
- модел: V51651E
- капацитет на измерване: 5кг
- функция ТАРА (зануляване)
- точност: d=1г
- захранване: 1x CR2032 
   батерия (включена)
- размер: 20х15,2х1,8см

МИКРОВЪЛНОВА
ФУРНА
- модел: FMO-2094DG
- мощност: 700W
- обем: 20л
- електронно управление
- 5 степени на мощност
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ЛАТЕКС СЪС 
СРЕБЪРНИ ЙОНИ
- интериорна боя за стени с и  
   противогъбично действие
- покривност: 14-16 кв.м./л
- цвят: бял

16 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203010084

2499
лв./бр.

4л

арт. N:0203010075

51 99
лв./бр.

8.5л

арт. N:0203010118

8499
лв./бр.

15л

арт. N:0203010085

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

8 99
5 кг

лв./бр.
16 цвята

арт. N:0203030178

138 00
лв./бр.

9л

арт. N:0203030327

124 00
лв./бр.

9л

арт. N:0203030176

19 59
лв./бр.

0.9л

арт. N:0203030325

16 99
лв./бр.

0.9л

арт. N:0203030177

5699
лв./бр.

2.7л

арт. N:0203030326

4999
лв./бр.

2.7л

АКРИЛНА 
ИНТЕРИОРНА 
БОЯ*  
- с керамични микросфери
- миеща се, водоразтворима, матова боя с 
  изключително висока покривност
- много добра устойчивост на издраскване 
   и измиване, постигнати чрез употребата на   
   керамични микросфери в състава на боята
- цвят: бял
- покривност: 16 кв.м/л

безплатно 
тониране

безплатно 
тониране

безплатно 
тониране

* по каталог  NCS и Levis на бяла база
в 1700 цвята

* на бяла база

7 99
лв./бр.

980мл

арт. N:0203030259

2099
лв./бр.

3л

арт. N:0203030260

5690
лв./бр.

9л

арт. N:0203030269

ИНТЕРИОРНА 
ЕМУЛСИОННА 
БОЯ БАЗА 
- цвят: бял мат
- покривност: 10кв.м/л

ДЕКОРАТИВНО ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ 
ART NOBILISSIMA

- ефектна дисперсионна интериорна мазилка
   със сребрист металически ефект   
- декоративен материал, с който може да се  
   създадат интересни архитектурни детайли  
- за вътрешно приложение
- покривност: 10кв.м./л 

4790
лв./бр.

1.25л

арт. N:0203050419

81 90
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203050412

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

47 99
лв./бр.

15л

арт. N:0203010065

3л

арт.N:0205010256

21 99
лв./бр.

9л

арт.N:0205010257

59 99
лв./бр.

АКРИЛЕН ГРУНД 
ЗА СТЕНИ 
VIVECHROM АSTARI
GIPSOSANIDON
- за вътрешна употреба
- подходящ за гипсови плоскости и други  
   абсорбиращи повърхности 
   като мазилка, циментова замазка
- покривност: 12кв.м./л

СТРОИТЕЛЕН КИТ
ACRYLIC PUTTY
- водоразтворим
- за вътрешни и външни повърхности 
- високоустойчив на влага, температурни 
   промени и в алкална среда
- изсъхва бързо, без напуквания
- декоративно приложение
- цвят: бял 

арт. N:0201030156

4 59
лв./бр.

800г

БОЯ ЗА БАНИ 
И КУХНИ
VITEX 
KITCHEN & BATH
- защита от мухъл и плесени
- покривност: 11-13кв.м/л
- цвят: бял

750мл

арт.N:0203030287

8 99
лв./бр.

ГРУНД ЗА 
ИЗОЛИРАНЕ 
НА ПЕТНА
 
- акрилен грунд,
   покриващ петна от 
   сажди, мухъл,
   наводнения, мазнини и др.
- покривност: 7-9 кв.м/л арт. N:0205010307

15 99
лв./бр.

750мл

ИНТЕРИОРНА БОЯ
KLARA SILK

- акрилна интериорна боя
- отблъсква замърсяванията
- не позволява образуването на петна
- придава луксозен, копринен блясък
- изключителна покривна способност
- устойчивост на цветовете
- гладко покритие
- цвят: бял, тониране в светли цветове
- покривност: 16 кв.м/л

безплатно 
тониране

* по каталог  NCS и Levis на бяла база
в 1700 цвята

* пълна информация  за тонирането ще намерите в магазина

*доставка до 3 дни за Айтос и Приморско

*доставка до 3 дни за Айтос и Приморско



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

АЛКИДНА 
БОЯ ПРАКТИКА
- устойчиво покритие за 
   дървени,  метални и др. 
   повърхности, на открито
   или закрито
- покривност: 5-6 кв.м./л за слой
- опаковка: 650мл

4 99
ценa от

лв./бр.
арт. N:0201010070-079

10 цвята

АЛКИДНА 
БОЯ 3 в 1
DEKORATOR 

- ръждопреобразувател, 
   грунд за метал, 
   декоративно покритие
- покривност: 15 кв.м/л за слой
- опаковка: 500мл

15 цвята
арт. N:0201010061-065

цена от

8 99
лв./бр.

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

15 99
лв./бр.

1л

арт. N:0205020074-078

ЛАК ЗА 
ПАРКЕТ
DEKORATOR 
 
- полиуретанов
- покривност: 10кв.м/л
- двукомпонентен
- мат и гланц
- висока  
   износоустойчивост

7 99
650мл

лв./бр.
арт. N:0202030027-038

8 цвята
6 99

650мл

лв./бр.
арт. N:0201010552-559

ЯХТЕН
ЛАК
DEKORATOR 

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

6 59
0.650л

лв./бр.
арт. N:0202020016

200мл

4 99
лв./бр.

ТЕБЕШИРЕНА БОЯ
ЛОРКА
- боя на водна основа
- ефектна боя за
   декориране на мебели
   от различни материали
- покривност:  14кв.м./кг

Тебеширена боя: Боя на водна основа с висока
покривност, специализирана за обновяване на
мебели и постигане на ретро арт ефект.
Основа могат да бъдат повърхности от
натурално дърво, ПДЧ, МДФ, 
ламинирани плоскости, стари лакирани мебели и др.
Нанасяне на тебеширена боя:
1. Мебелите се почистват добре от прах и мазнини със спирт
2. По-стари лакирани повърхности се обработват с шкурка 180-200
3. За гладък финиш - боята се разрежда с 5% до 10% вода
4. Боята се нанася с четка за водоразредими бои
5. След пълното изсъхване на боята се нанася финиш - универсален хибриден
лак /гланц или мат/ или вакса
   
Универсален хибриден лак: Защитава повърхности, които често се цапат
или се мокрят. Придава на цвета матов или гланцов ефект и защитава
мебелите от влага и замърсяване. Полага се с четка на тънък слой. За
мебели, излагани на открито, се препоръчва след изсъхване на първия слой
лак да се нанесе и втори слой.
Вакса: Съдържа комплекс от различни восъци. Защитава боята и придава
мек дълбочинен ефект на цвета. Нанася се с четка на тънък слой и след
изсъхване се полира със суха памучна кърпа.

8 99
лв./бр.

750мл

арт. N:0205010361

ЛАК ЗА 
КАМЪК МАТ
DELAC
- 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

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

ГРУНД ЗА 
ГЛАНЦОВИ
ПОВЪРХНОСТИ
- еднокомпонентен грунд
- осигурява отлична адхезия   
   към PVC, стъкло, алуминий,    
   галванизирани повърхности,   
   неръждаема стомана, мед
- покривност: 12-14кв.м./л

14
750мл

арт. N:0205010354

99
лв./бр.

ВАКСА
140мл

6 99
лв./бр.

арт. N:0201020175

700мл гланц

1059
лв./бр.

арт. N:0201020211

750мл мат

12 59
лв./бр.

арт. N:0201020222

УНИВЕРСАЛЕН ХИБРИДЕН ЛАК
- полиуретан-акрил

безплатно 
тониране

5390
лв./бр.

2.139 л

18 99
лв./бр.

713 мл

12 цвята
6 59

лв./бр.

650мл

ЛАЗУРЕН 
ЛАК ЗА 
ДЪРВО
DEKORATOR 

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



МОНТАЖНО
ЛЕПИЛО 
MOMENT PROFI FIX 
- висока крайна якост 
- за външно и вътрешно приложение
- устойчиво на вода
- може да се боядисва
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ГИПСО-
КАРТОНЕНА
ПЛОСКОСТ
- стандартна         А10  9.5/1200/2000мм 
- стандартна         А13 12.5/1200/2000мм
- влагоустойчива  Н13 12.5/1200/2000мм

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

арт. N:1107050023

310 00
лв./бр.

0%лихва 6х51.67лв.

арт. N:1101010120

15 79
лв./бр.

25кг

ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ
ADESILEX P7
- лепило за плочки 
   с повишена еластичност
- за лепене на плочка 
   върху плочка
- без вертикално 
   приплъзване
- за интериорна и 
   екстериорна употреба
- клас С2Т 

САМОРАЗЛИВНА 
ПОДОВА  ЗАМАЗКА
- за слоеве от 2 до 20мм
- за постигане на 
   идеално гладка повърхност    
   преди полагане на мокет, 
   ламиниран паркет, плочки и др.
- за интериорна употреба     
- подходяща над подово 
   отопление
- разход: 1.5кг/мм

17 59
лв./бр.

арт. N:1101070022

25кг

ГИПСОВА
ШПАКЛОВКА
- суха смес за заравняване 
   и заглаждане на     
   бетонови повърхности,
   циментови, варо- 
   циментови и гипсови  
   мазилки и гипсокартон
- разход:~1,1кг/кв.м. 
   за слой от 1мм
- цвят: бял

арт. N:1101030046

1059
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

6 12
цени от

лв./бр.

БЯЛО ОТ 
МРАМОРНО 

БРАШНО

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

арт. N:1101010114

11 99
лв./бр.

20 кг

УПЛЪТНИТЕЛ
- лепило с полимери Ceresit FT101
- лепи, уплътнява, запълва
- UV-устойчив, водоустойчив, 
   устойчив на стареене
- за вътрешна и външна употреба
- цвят: прозрачен, бял, сив, кафяв, черен
- опаковка: 280мл

11 99
цени от

лв./бр.

арт. N:1102060035

3959
лв./бр.

САНИТАРЕН
СИЛИКОН
- за мокри помещения
- с отлична адхезия
- устойчив на влага
- цвят: бял, прозрачен

арт. N:1106010139-140

6 89
лв./бр.

280мл

арт. N:1106020080

6 99
лв./бр.

300мл

4 08
лв./кв.м.

А10

арт. N:1105010003

4 25
лв./кв.м.

А13

арт. N:1105010001

6 25
лв./кв.м.

H13

арт. N:1105010004

арт. N:1106030034, 1106030014-016, 1106030026

КРИСТАЛИЗИРАЩА 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 
CR 90 
- за изолиране на основи 
   срещу проникване на 
   влага и вода
- подходяща за 
   хидроизолиране 
   на  балкони,влажни 
   помещения 
   и подземни конструкции 
   на открито и закрито 
- разход: 3 - 8 кг/кв.м.

25 кг
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ПЕРФОРАТОР 
- модел: SDS Plus GBH240 Professional
- SDS Plus захват
- мощност: 790W
- сила на удара: 2.7 J 
- режими на работа: 3 
- куфар

арт. N:0802030062 

26900
лв./бр.

0%лихва 6х44.83лв.

AКУМУЛАТОРЕН
УДАРЕН
ВИНТОВЕРТ
- модел: GSB180-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

арт. N:0802010186

30900
лв./бр.

0%лихва 6х51.50лв.

ЪГЛОШЛАЙФ

- безчетков
- модел: 20V RDPSBAG20 Set 125мм
- 11500об./мин.
- с 4Аh батерия и зарядно
арт. N: 0801010154

ВИНТОВЕРТ

- модел: 20V R20 RDP-SCD20S
- без батерия и зарядно
- 44Nm
- 2 скорости
арт. N: 0802010217 

22900
лв./к-кт

АКУМУЛАТОРЕН 
                                 КОМПЛЕКТ

арт. N:0802050090

6990
лв./бр.

БОРМАШИНА
- модел: RD-ID44
- ударна
- мощност: 1050W
- регулиране на оборотите
- реверс

арт. N:0802030016

129 90
лв./бр.

ПЕРФОРАТОР
- модел: SDS Plus RDP-HD12H
- мощност: 950W
- сила на удара: 3J
- режими на работа:3
- регулиране на оборотите

арт. N:0802010231

4490
лв./бр.

ВИНТОВЕРТ
- модел: RDP-CDD08
- мощност: 400W
- скорости: 2
- макс.въртящ момент: 30Nm
- дължина на захранващ кабел: 2м 

арт. N:0804030001

179 99
лв./бр.

МОТОРЕН ВЕРИЖЕН
ТРИОН
- модел: RD-GCS15
- мощност: 2200W
- двигател: 2-тактов, 
   въздушно охлаждане, 58 куб.см.
- дължина на шината: 18''/450мм

арт. N:0801020001

14900
лв./бр.

САБЛЕН ТРИОН

- модел: 710W - PSA 700 E
- мощност: 710W
- SDS стандартен захват
- дебелина рязане в дърво: 150мм
- дебелина рязане в стомана: 10мм

арт. N:0801010128

14900
лв./бр.

ЪГЛОШЛАЙФ
- модел: GWS 9-125 S Professional
- мощност: 900W
- диаметър на диска: 125мм
- регулиране на оборотите:  
   2800-11000 об./мин-1

7 99
лв./бр.

арт. N:0806020183

MANNESMANN 

КЛЕЩИ
- водопроводни, тип гарги
- CrV стомана
- размер: 250мм

арт. N:0805040061

1199
лв./бр.

КУФАР ЗА 
ИНСТРУМЕНТИ
19“ 

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

арт. N:0804010196

13590
лв./бр.

 

ПОМПА 
- модел: DDP17000
- потопяема 
- за мръсна вода  
- мощност: 1100W  
- макс. дебит: 15000л/ч 
- напор: 10м



  Период на промоцията:

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%. 

1.1.2022 - 31.12.2022

  Период на промоцията:

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%. 

1.1.2022 - 31.12.2022

  Период на промоцията:

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%. 

1.1.2022 - 31.12.2022

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. : 8.30-19.00 ч; 
нед.: 9.00-18.00 ч; 
тел.: 0554 / 67 335

Стани наш фен
и на страницата ни във

MASTERHAUS Приморско: 
пон. - съб. : 8.30-18.45 ч;
нед.: 9.00-18.00 ч; 
тел.: 0550 / 33 901
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

0700 10 321
Национален номер

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! 

33 99
лв./бр.

арт. N:0504020103

НОЖИЦА 
И ТРИОН
 
- за високо рязане 
- с телескопична 
   дръжка: 160-280см

TOLSEN 
ТРИОН С КАНИЯ 
- с двукомпонентна дръжка 
- материал: стомана  
- дължина: 350мм
- дебелина на метала: 1.2мм

11 69
лв./бр.

арт. N:0504020040

ЛОЗАРСКА НОЖИЦА
- висококачествен резец от 
   SK5 ножарска стомана
- удобна ергономична дръжка 

17 99
лв./бр.

арт. N:0504020081 арт. N:0504020132

23 99
лв./бр.

НОЖИЦА ЗА
АШЛАДИСВАНЕ 

- с три приставки
- комплект в несесер

ЛОЗАРСКА 
НОЖИЦА
- дължина: 200мм
- възвратна спирална пружина
- незалепващо покритие
- гумирани дръжки

6 39
лв./бр.

арт. N:0504020119

8300
лв./бр.

арт. N:0503020143

ПРЪСКАЧКА 

- 14,5л
- акумулаторна + ръчна
- 12V, 8 Ah

КОМБИНИРАНА

6 39
лв./бр.

арт. N:0504020038

ТРИОН
- сгъваем
- размер: 180мм
- двукомпонентна дръжка
- тристранно заточени и 
закалени зъби

- заключващ механизъм

НОЖИЦА 
ЗА КЛОНИ 

- със зъбчат механизъм
- дължина: 72см
- максимален диаметър 
   на рязане ∅35мм

2899
лв./бр.

арт. N:0504020117

ГРАДИНСКА
ПРЪСКАЧКА
- обем: 5л
- метално удължение

21 79
лв./бр.

арт. N:0503020107

БЕНЗИНОВА
МОТОФРЕЗА 

- мощност: 5,2 kW/7.0к.с.
- предавки: 2 предни + 1 задна
- работна ширина: 300-800-1000мм
- двойно усилен маслен редуктор

арт. N:0804040018

79900
лв./бр.

0%лихва 6х133.17лв.
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