
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 !

от 1 до 31 март 2022

ПЛАТИ 2, ВЗЕМИ 3

АКЦИЯАКЦИЯ
2 = 3 

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ
 
- живот: 15 000 часа
- топло бяла светлина 2700К
- неутрална дневна светлина 4000К
- 10W E27 1055lm

9.99 лв. редовна цена за 1 брой опаковка

10W /съответства на 75W/ 

19 98
лв./2бр.

арт. N:0906040524-525

КАШПА 
- серия: VERSILIA
- пластмаса
- цвят: бял, теракота
- вместимост: 9л
- в комплект с подложка

арт. N:0502010742-083

21 58
лв./2бр.

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

17.99 лв. редовна цена за един брой СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

ПЛАФОН 

- обхват 360°
- 2 х E27
- размер: ∅330мм
- за монтаж на таван
- настройка за осветяване: от 5сек. до 5мин.
- степен на защита: IP20

35 98
лв./2бр.

арт. N:0901030669

4.29 лв. редовна цена за един брой 

8 58
лв./2бр.

арт. N:0904010575

КОНТАКТ
- единичен 16А
- цвят: бял

ГРАНИТОГРЕС
 
- първо качество
- размер: 45/45см
- ефект: матиран
- опаковка: 1.42кв.м./пакет

арт. N:1002030481

53 80
лв./2кв.м.

26.90 лв./кв.м. редовна цена за 1 кв.м.

10.79 лв. редовна цена за един брой 

СПОТ
- за външен монтаж
- 1x GU 10 max 35W
- цвят: бял и черен

29 98
лв./2бр.

арт. N:0901050451, 452

14.99 лв. редовна цена за един брой

ЦВЯТ - БЯЛ И ЧЕРЕН

АЛКИДНА БОЯ 3 в 1
DEKORATOR 

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

арт. N:0201010061, 065

23 58
лв./2бр.

11.79 лв. редовна цена за един брой 

33 98
лв./2бр.

арт. N:0502070093

ДЕКОРАТИВЕН 
КАМЪК
- 10-30мм Thasos
- опаковка: 20кг

16.99 лв. редовна цена за една опаковка

ПЛАТИ 2кв.м., 
ВЗЕМИ 3кв.м.

*От 01.03.2022 до 31.03.2022 платете 2 продажни единици от посочените на страницата артикули и вземете 3. Акцията важи само за предложенията от стр.1 и до изчерпване на наличностите. 
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I ТВОЯТ ПРОЕКТ 2

ТВОЯТ ПРОЕКТ:         семпло, ново 
                 и на добра цена

1. ТЕРАКОТ 
първо качество,
размер - 34/34см, цвят - бежов, сив,
ефект - мрамор, мат
арт. N: 1001020174, 1001020150
цена 11.19лв./кв.м. 

2. ФАЯНС 
първо качество,
размер - 25/40см,
цвят - св. бежов, бежов, св. сив, сив
ефект - мрамор, мат
арт. N: 1001010616, 617,  1001010647, 648
цена 12.90лв./кв.м.

3. ДЕКОР 
първо качество,
размер - 25/40см, цвят бежов, сив
арт. N: 1001040645, 1001040671
цена 13.29лв./кв.м.

4. ОГЛЕДАЛО 
размер - 50/70см,
арт.N: 0101030135
цена 18.99лв./бр.

5. СМЕСИТЕЛ ЗА МИВКA
хром, керамична глава ∅35мм, стоящ
арт. N: 0102010148   
цена 45.90лв./бр.

6. ШКАФ С МИВКА
размер - 55/38/60см, конзолен
арт. N:0101010756
цена 254.00лв./бр.

7. ДУШ СИСТЕМА 
стационарен, подвижен душ, 
шлаух, сапунерка, месингов 
смесител с държач
и бидетна слушалка
арт. N: 0102030149
цена 299.00лв./бр.

8. ЛИРА ЗА БАНЯ алуминиева 
отдавана мощност - 627W
обем - 1,16л, височина - 90см
разстояние между отворите - 40см
цвят - дървесно кафяв
арт. N: 0703030034
цена 231.00лв./бр.

4

7

5

98

631 2

*ЛИРИТЕ ЗА БАНЯ
  СЕ ПРЕДЛАГАТ В 
  БУРГАС И РАВДА

*Изображението е илюстративно. Бюджетът е ориентировъчен.

отдавана мощност - 722W
обем - 1,34л, височина - 90см
разстояние между отворите - 50см
цвят - дървесно кафяв
арт. N: 0703030035
цена 259.00лв./бр.

9. БОЙЛЕР ANTICALC CERAMIC
модел GCV 80 44 24C B14 TSR
вертикален, нагревател - сух керамичен
нетен обем - 80 литра, мощност - 2,4kW
годишна консумация на ел.енергия - 2767kWh
енергиен клас - C, гаранция 5г
арт. N: 0702030407
цена 309.00лв./бр. 

Бюджет за баня - 4 кв.м. 

ТЕРАКОТ    4 кв. х 11.19 лв. 
ФАЯНС 13 кв. х 12.90 лв.
ДЕКОР   6 кв. х 13.29 лв.
ОГЛЕДАЛО
СМЕСИТЕЛ
ШКАФ С МИВКА
ДУШ СИСТЕМА

44.76
167.70

79.74
18.99
45.90

254
299

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

910.09лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ 
НА ПРОЕКТА:6 ВНОСКИ 

ПО 151.68 лв. 
С 0% ЛИХВА

лирите могат 
да бъдат 
дооборудвани с 
електрически 
нагревател

към проекта може да 
добавите лира и бойлер  



I ТВОЯТ ПРОЕКТ 3

БАНЯ твоят модерен избор

1. ГРАНИТОГРЕС АВЕНЮ 
размер - 30/60см 
цвят - сив мат, светло сив мат
арт. N: 1001030580, 1001030581
цена 19.99лв./кв.м.

2. ГРАНИТОГРЕС ЖАТОБА 
размер - 15.5/60.5см цвят - кафяв,
бежов, светло сив, кремав
арт. N: 1001030389, 1001030426,
1001030517, 1001030518
цена 19.99лв./кв.м.

3. ШКАФ С ОГЛЕДАЛО 
LED осветление
размер -60/15/65см, цвят - бял
арт. N:0101010580 
цена 334.00лв./бр.

4. ШКАФ С МИВКА
PVC, водоустойчив
размер - 60/42/85см
„Soft close“ механизъм
цвят - бял, дървесен
арт. N:0101010579
цена 614.00лв./бр.
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5. КОМПЛЕКТ СТРУКТУРА ЗА
ВГРАЖДАНЕ - SOLIDO 4IN1
пневматичен двоен хром бутон
конзолна тоалетна чиния
с Rimless технология,
седалка със забавено падане 
арт. N: 0104020033
цена 459.00лв./бр.

6. СМЕСИТЕЛ ЗА МИВКA
стоящ, цвят - черен мат
арт. N:0102010661
цена 187.00лв./бр.

7. СМЕСИТЕЛ ЗА ВАНА/ДУШ  
цвят - черен мат 
арт. N: 0102010663
цена 237.00лв./бр.

8. ТРЪБНО ОКАЧВАНЕ 
с шлаух/ръчен душ и държач,
цвят - черен мат
арт. N: 0102030283
цена 224.00лв./бр.

9. ЛИРА ЗА БАНЯ - АЛУМИНИЕВА 
отдавана мощност - 627W
обем - 1,16л, височина - 90см
разстояние между отворите - 40см
цвят - черен мат
арт. N: 0703030032 
цена 199.00лв./бр.

отдавана мощност - 722W
обем - 1,34л, височина - 90см
разстояние между отворите - 50см
цвят - черен мат
арт. N: 0703030033
цена 224.00лв./бр.

лирите могат да бъдат
дооборудвани 
с електрически нагревател

*ЛИРИТЕ ЗА БАНЯ СЕ 
  ПРЕДЛАГАТ В БУРГАС И РАВДА
*ШКАФЪТ ЗА БАНЯ СЕ 
  ПРЕДЛАГА В БУРГАС И РАВДА

*Изображението е  илюстративно. Бюджетът е ориентировъчен.

Бюджет за баня - 4 кв.м. 

ГРАНИТОГРЕС сив     15 кв. х 19.99 лв. 
ГРАНИТОГРЕС бежов 8 кв. х 19.99 лв.
ШКАФ С ОГЛЕДАЛО
ШКАФ С МИВКА
СТРУКТУРА ЗА ВГРАЖДАНЕ
СМЕСИТЕЛ ЗА МИВКА
СМЕСИТЕЛ ЗА ВАНА/ДУШ
ТРЪБНО ОКАЧВАНЕ 
ЛИРА

299.85
159.92

334
614
459
187
237
224
199

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

2713.77лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ 
НА ПРОЕКТА:6 ВНОСКИ 

ПО 452.30 лв. 
С 0% ЛИХВА



24 цвята

ЦВЕТНА 
ИНТЕРИОРНА БОЯ
COLOR WEEKEND 

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

14 99
лв./бр.

цена от

УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД
ЗА СТЕНИ
XPERT
- за основа на вътрешни 
   и външни стени 
- преди нанасяне на бои
- покривност: 10 кв.м./кг               

арт. N:0205010023

13 99
лв./бр.

5 кг

арт. N:0205010024

57 99
лв./бр.

25 кг

в България

произведено

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ 4

*пълна информация за тонирането ще получите в магазина

бяла база P 
в 360 цвята от общо 1000

ИНТЕРИОРНА БОЯ
DULUX COLOURS
MAT/SATIN
- боя с матов или сатенен ефект 
- лесна за почистване,  
   паропропусклива,  
   трайни цветове
- покривност: 10кв.м./л за слой  
- цвят: бял

арт. N:0203030152, 0076

10490
лв./бр.

5л мат, сатен

арт. N:0203030075, 151

55 90
лв./бр.

2,5л мат, сатен

ИНТЕРИОРНА ЕФЕКТНА БОЯ
SPIRIT MODENA SILVER

- пясъчни частици с перлен ефект
- възможност за тониране в богата палитра от цветове
- покривност: 8 кв.м./л за слой

1л Spirit Modena Silver

арт.N:0203050269

34 99
лв./бр.

2.5л Spirit Modena Silver

арт.N:0203050271

82 99
лв./бр.

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

С ВИСОКА ПОКРИВНОСТ
МИЕЩ СЕ

17 99
лв./бр.

в Чехия

произведено

21 цвята

ДЕКОРАТИВНО 
ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ 
VELLUTO

- за вътрешно и 
   външно приложение
- покривност: 8-10 кв.м./л за слой
- опаковка: 0,9 л

4399
лв./бр.

СЕДЕФЕНО ПОКРИТИЕ 
С ПРОМЕНЯЩИ СЕ ОТБЛЯСЪЦИ

10 цвята

АНТИМИКРОБНА
ИНТЕРИОРНА БОЯ 
VITEX VAIRO
- антибактериално екологично покритие
   за интериорни стени и тавани
- защита от развитие на вируси по 
   повърхността
- подходяща за детски стаи и заведения, 
   лекарски кабинети, хотели и др
- покривност:
- опаковка: 

6 49
лв./бр.

1л

21 99
лв./бр.

4л

74 99
лв./бр.

15л

безплатно 
тониране*

безплатно 
тониране*

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

УСТОЙЧИВА НА МОКРО ТРИЕНЕ

14 99
лв./бр.

2.5л

4499
лв./бр.

8.5л

В БУРГАС И РАВДА

20 %



I ДЕКОРАЦИЯ БОИ 5

980мл

арт.N:0203030250

14 59
лв./бр.

безплатно 
тониране*

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

*пълна информация за тонирането ще получите в магазина

*пълна информация за тонирането ще получите в магазина

2,94л

арт.N:0203030251

3899
лв./бр.

арт. N: 0203030252

119 90
лв./бр.

9,8л

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

БОЯ 
ЗА ВЛАЖНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ
- специална боя за помещения
   с висока влажност на въздуха
- водоразредима
- дълготраен антифугициден ефект
- покривност: 140 мл/кв.м.
- цвят: бял

ПРЕВАНТИВНА МЯРКА 
ПРОТИВ ПОЯВАТА НА МУХЪЛ
ДОКАЗАНО НЕМСКО КАЧЕСТВО!

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОНИРАНЕ

арт. N:0203010034

2849
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203010035

81 90
лв./бр.

9л

ГРУНД ЗА ГИПСКАРТОН
VITEX GYPSUM BOARD
- водоразтворим акрилен грунд за вътрешна
   употреба, с отлична запълваща способност, 
   предназначен за грундиране на повърхности
   от гипсокартон, мазилки, бетон,
   шпакловани повърхности и други
- покривност: 14м2/л
- опаковкa: 3л, 10л

19 99
лв./бр.

3л

арт. N:0205010373

6090
лв./бр.

10л

арт. N:0205010333

19 99
лв./бр.

675мл

арт. N:0201010687

71 99
лв./бр.

2.7л

арт. N: 0201010688

2099
лв./бр.

713мл

арт. N: 0201010684

7790
лв./бр.

2.852л

арт. N: 0201010685

АКРИЛНА ПОДОВА
БОЯ ЗА ТОНИРАНЕ
FLOORGUARD HIBRYD PU

- за интериорни и екстериорни настилки 
- база цимент, бетон или други  
   материали
- устойчивост на износване, химикали,    
   мазнини, почистващи препарати и
   неблагоприятни метеорологични 
   условия

*пълна информация за тонирането 
ще получите в магазина

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

26 99
лв./бр.

4 л

арт.N:0204020121,                                       
              0204020125

17 99
лв./бр.

2.5 л

арт.N:0204020120,                       
             0204020124

51 90
лв./бр.

8.5 л

арт.N:0204020122,          
              0204020126

87 90
лв./бр.

15 л

арт.N:0204020123,
              0204020127

ЗАЩИТНО МАСЛО DECKING OIL 
- полиуретаново, модифицирано
- импрегнатор за дърво, 
   обогатен с восък, UV филтри и 
   фотостабилизатори HALLS
- за осигуряване на водонепромокаемост
   и защита на дървени подове 
- висока устойчивост на химични 
   агенти, неблагоприятни климатични  
   условия и натоварвания

5590
лв./бр.

2.5л

арт. N:0205020169

1699
лв./бр.

750мл

арт. N:0203050268

ДЕКОРАТИВЕН ЛАК
TIMMER ANTIQUE
- покривност: 12-16 кв.м./л.
- устойчив  на UV лъчи
- водоразредим
- време за съхнене: 1 час

ЯХТЕН ЛАК
ЛЕКО
- за мебели и други   
   дървени повърхности 
   изложени на
   атмосферни влияния
- висок гланц, 
   устойчивост на влага
- покривност: 
   10-12 кв.м./л за слой
- цвят: безцветен

6 59
лв./бр.

650мл

арт. N:0202020014

21 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0202020015

ВИСОКА ЗАПЪЛВАЩА СПОСОБНОСТ;
ПРОДУКТЪТ СЕ ПОЕМА ЕДНАКВO
ОТ ГИПСОКАРТОНА, ФУГИРАЩИЯ
МАТЕРИАЛ И ДРУГИТЕ ПОДЛЕЖАЩИ
НА БОЯДИСВАНЕ ПОВЪРХНОСТИ;
ГРУНДЪТ ЗАЛИЧАВА НАПЪЛНО 
НЕЕДНОРОДНИ УЧАСТЪЦИ ПО
ХАРТИЕНАТА ПОВЪРХНОСТ НА
ГИПСОКАРТОНА  

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ДЕКОРАТИВНО
ПОКРИТИЕ ЗА СЪСТАРЯВАНЕ НА ДЪРВО
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безплатно 
тониране

ЗА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ 
ЦВЕТОВЕ НА БЯЛА БАЗА 

ПО КАРТЕЛИ 
COLORFUL И GLOBAL

АЛКИДЕН ЕМАЙЛЛАК
PLATINUM

- база за тониране
- покривност: 10-12 кв.м./л за слой

ГЛАНЦ, САТЕН, МАТ

15 99
лв./бр.

750мл 

4499
лв./бр.

2.5л 

*пълна информация за тонирането 
  ще получите в магазина

ЛАК 
ЗА ДЪРВО 

- високоустойчив на 
   атмосферни влияния
- подходяща t°С 
   за нанасяне: 15-25°С
- покривност: 8-12 кв.м./л.

17 29
лв./бр.

0.9л

арт. N: 0202040073, 
0202040001-007

4275
лв./бр.

2.5л

арт. N: 0202040074-080

400мл

5 59
лв./бр.

СПРЕЙ БОЯ
- висококачествена акрилна боя
- богата цветова гама по RAL
- устойчива на атмосферни   
   влияния, бензин и масла 
- с плътен и неизбледняващ цвят
- подходяща за  дърво, камък, 
  стъкло, метал и пластмаса

23 цвята арт. N:0202030028

13 99
лв./бр.

650мл

ЛАК ЗА
ПАРКЕТ
- полиуретанов
- серия: Aquis DiamondHard
- покривност: 15 кв.м./л 
за слой

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

73 59
лв./бр.

5л

арт. N:0205020136

7 цвята

ИМПРЕГНАНТ
ЗА ДЪРВО
BOCHEMIT
OPTIMAL 
FORTE APP
- за дълготрайна  
   защита на ново 
   дърво от плесен гъби 
   и дърворазрушаващи 
   насекоми
- покривност: 5 кв.м./кг
- безцветен, кафяв
- готов за употреба

2699
лв./бр.

5кг

арт. N:0205020102, 103

СИСТЕМА ЗА 
ЛАКИРАНЕ НА
ДЪРВО

БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛ

ПРОЕКТ ЗА БОЯДИСВАНЕ НА ДЪРВО 
ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ
- висококачествено бързосъхнещо
   покритие на водна основа
- за дърво, метал, алуминий, 
   мед, бетон, камък,  
   пластмаси, поцинковани 
   повърхности, керамика и др.
- за полагане на 
   открито и закрито
- устоийчива на UV лъчи 
   и агресивна среда
- разнообразие от цветове  
- покривност: 10-12 кв.м/л.
цена от

10 99
лв./бр.

ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ

6 99
лв./бр.

180мл

арт. N:0201010727- 729

ЕФЕКТНА СИЛИКОНОВА 
БОЯ ЗА МЕТАЛ
- серия: Heavy Metal Silicon
- разход: 13 - 15кв.м/л
- нанася се с валяк, четка и пистолет
- цвят: злато, бронз
- опаковка: 180мл

АЛКИДНА БОЯ 
PROTECTA
3В1
- преобразувател на ръжда, грунд и 
   декоративно покритие в едно
- покривност: 7-8 кв.м./л за опаковка

9 99
лв./бр.

500мл

в България

произведено

14 цвята

ГРУНД БОЯ 
DEKORATOR 

- водоразредим грунд
   за дърво и метал
- подготвя основата при 
   пребоядисване на дърво и 
   метал, създава по-добра 
   адхезия и плътност на 
   следващите покрития
- съдържа инхибитор 
   и пасиватори на ръжда 
- покривност: 10-12кв.м.

ЕКСТРА 
АЛКИДНА
БОЯ
DEKORATOR 

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

цена от

5 89
лв./бр.

22 цвята

19 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0205010277

6 99
лв./бр.

650мл



РАЗНООБРАЗИЕ
ОТ ДЕСЕНИ

77 00
лв./бр.

арт. N:1004011112-120, 122

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

КОРНИЗ ЗА ПЕРДЕ
- ∅ 16 мм
- цвят: стомана

арт. N:0303010080

11 99
лв./бр.

2м

арт. N:0303010081

16 39
лв./бр.

2.4м

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ от 34.45лв.

арт. N:0303010079

9 85
1.6м

лв./бр.

арт. N:0303010082

7 99
трегер единичен

лв./бр.
арт. N:0303010083

8 99
трегер двоен

лв./бр.
арт. N:0303010085

4 29
накрайник топка

лв./бр.

Посочената цена включва: 
корнизна шина 1.60 м, 2 единични трегера и 2 накрайника

арт. N:1006020181

9 69
лв./бр.

PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР: АРТ ВЕСТНИК

- покривност лист: 0,66кв.м./бр.
- размер: 25/265/0.8см

I ДЕКОРАЦИЯ

КОРНИЗ ЗА ПЕРДЕ 
- модел: Alto
- метален
- единичен, ∅19мм
- цвят: черно и злато 
- комплект с накрайници и трегери

арт. N:0303010376

2399
лв./бр.

1.60м

арт. N:0303010377

2699
лв./бр.

2м

арт. N:0303010378

2899
лв./бр.

2.40м

РАЗЛИЧНИ РЕЛЕФИ

25 %
ПОЛИСТИРОЛНИ ПРОФИЛИ

FRAGMAT

арт. N:1004011139-141, 144

6900
лв./бр.

БЕЛГИЙСКИ
КИЛИМ
- серия: Далия
- размер: 120/170см
- цвят: слонова кост,
   бежов, зелен
- машинно тъкан

ВИСОКА ЗДРАВИНА 
И УСТОЙЧИВОСТ 
НА ПЕТНА

7

арт. N:1006020179

9 69
лв./бр.

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

СЕЙФ
- електронен
- програмируема ключалка
- външни размери: 310/200/200мм
- два анкера за монтаж

арт. N:0301070052

5990
лв./бр.

61 90
лв./бр.

арт. N:0302100079-080

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

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

арт. N:1006020153

7 49
лв./бр.



арт. N:1106040111 

7 99
лв./бр.

ПОЛИУРЕТАНОВА 
ПЯНА
MOMENT GREEN Q
- компонентна, разширяваща се, 
   с висока механична якост
- за запълване на кухини и др.
- отлична адхезия към дърво, 
   бетон, камък, метал
- нанасяне при всякаква 
   позиция на флакона
- опаковка: 650мл

I СТРОИТЕЛСТВО 8

11 49
лв./бр.

арт. N:1101020029

ЛЕПИЛО - 
ШПАКЛОВЪЧНА
СМЕС ЗА 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 
ДУОКОНТАКТ
- смес за лепене и шпакловане на 
   топлоизолационни плочи от EPS 
- разход:
 за лепене - 5-5.5кг/кв.м., 
 за шпакловане - 3-4кг/кв.м.

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

арт. N:1102040003

5 89
лв./бр.

БИТУМНО ЛЕПИЛО
И УПЛЪТНИТЕЛ
- еднокомпонентен
   за външно уплътняване, лепене и 
   ремонт на покриви, стени и др.
- може да се полага и върху
   влажни повърхности
- залепва към различни 
   строителни материали
- цвят: черен
- опаковка: 300мл 

арт. N:1106020052

1099
лв./бр.

БЪРЗО-
СВЪРЗВАЩО
МОНТАЖНО
ЛЕПИЛО
- за лепене на дърво,  
   метал, зидария,  
   керамика, бетон, 
   гипсокартон, ПДЧ, 
   шперплат, камък,    
   пластмаса и др.
- без разтворител
- опаковка: 375г

арт. N:1106010170-171

6 49
лв./бр.

УНИВЕРСАЛЕН 
СИЛИКОН
- лепи към бетон, тухли, 
   дърво,  стъкло, керамика
- за вътрешно и външно 
   приложение
- цвят: бял, прозрачен
- опаковка: 280мл

ФУГИРАЩИ
СМЕСИ 
KERACOLOR FF*

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

 *отстъпката важи за всички 
налични цветове

20 %
ФУГИРАЩИ СМЕСИ 

KERACOLOR FF*

арт. N:1102060007

35 99
5кг

лв./бр.

арт. N:1102060048

91 99
15кг

лв./бр.

ЕДНОКОМПОНЕНТНА 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ CL51
- за водоплътно гъвкаво уплътняване под плочки 
   на закрито, в бани, около вани и душ кабини
- готова за употреба
- нанасяне с четка и валяк

арт. N:1106050047

30 99
10м

лв./бр.

ХИДРО-
ИЗОЛАЦИОННА 
ЛЕНТА CL152
- гъвкава, водоплътнa, 
   за ъгли,  съединителни
   и разширителни фуги 
- устойчива на скъсване
   и стареене

арт. N:1101010014

11 29
25 кг

лв./бр.

ЛЕПИЛО 
ЗА ПЛОЧКИ
СМ11 PLUS
- за полагане на фаянс,   
   теракота, гранитогрес, 
   естествен камък
- за интериор и екстериор
- за стени и подове
- клас С1Т

арт. N:1101010021

1579
25кг

лв./бр.

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

25кг

АЛУМИНИЕВА СТЪЛБА - СКЕЛЕ 
- 2 х 6 стъпала
- максимална работна височина: 3м
- размер на платформата: 1.47 х 0.5м
- товароносимост: 150кг

арт. N:1107020041

22000
лв./бр.

професионалната 
комбинирана стълба-скеле е 
с лека конструкция за удобно 
транспортиране.



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

39 99
лв./бр.

I СТРОИТЕЛСТВО 9

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 49
лв./бр.

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

ПОЖАРОБЕЗОПАСНИ И 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ 
КОМИННИ СИСТЕМИ

ПРОФЕСИОНАЛНО 
РЕШЕНИЕ PLUS

СЕТ Ø160
7м 90 градуса

СЕТ Ø200
7м 90 градуса858 00

лв./бр. 935 00
лв./бр.

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

20 %

ГИПСOКАРТОНЕНИ
ПЛОСКОСТИ MIDI

арт. N:1105010022

729
лв.

арт. N:1105010023

9 49
лв.

влагоустойчивa: 
Н13
12.5/600/2000мм

стандартна: 
А13 
12.5/600/2000мм

арт. N:1101030006

1069
15 кг

лв./бр.

15
КГ

ГИПСОВА 
ШПАКЛОВКА
- смес за шпакловане на  повърхности
   от бетон, газобетон, вароциментови, 
   гипсови и др. мазилки
- образува гладка и здрава повърхност
- разход: от 200 до 500 г/кв.м., 
   според  основата

ПАНО ЗА ОКАЧЕН ТАВАН
- размер: 600/600мм
- дебелина: 10мм

арт. N:1105040027, 028

5 29
лв./бр.

СТРОИТЕЛНА
КОЛИЧКА 
- 80л 
- с твърдо колело арт. N:0504040031

63 39
лв./бр.

175
kg

СТЕЛАЖ
 
- сглобяем, метален 
- размер: 180/90/45см
- безболтов монтаж
- 5 рафта MDF
- цвят: черен
- прахово боядисан

арт. N:0302120043

6390
лв./бр.



ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ГРАДСКО ДЪРВО  

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

8 мм

*до изчерпване на наличностите

10I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

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

12 мм

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

арт. N:1005010111

2549
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

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

10 мм

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

арт. N:1005010347

19 99
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ДЪБ РЕЙКЯВИК

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

арт. N:1005010355

12 49
лв./кв.м.

клас: 32/АС4

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

арт. N:1005010256

21 49
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

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

8 мм

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

17 99
лв./кв.м.

арт. N:1005010251

16 49
лв./кв.м.

клас: 32/АС4

арт. N:1005010247

18 49
лв./кв.м.             

клас: 33/АС5 V4

8 мм

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

8 мм

клас: 32/АС4 

арт. N:1005010230

13 99
лв./кв.м.



Н О В О

ГРАНИТОГРЕС*
- първо качество
- произход: Турция 
- размер: 45/45см 
- ефект: речен камък

арт. N:1002030493

13 99
лв./кв.м.

арт.N:1002030580, 581

22 99
лв./кв.м.

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

РЕКТИФИЦИРАН

ГРАНИТОГРЕС*
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 60/60см
- цвят: сив, бежов
- ректифициран, полиран

арт. N:1002030501-502

19 99
лв./кв.м.

*до изчерпване на наличностите

ГРАНИТОГРЕС* 
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15/90см
- цвят: бежов
- ефект: дърво

арт. N:1002030463

15 99
лв./кв.м.
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арт. N:1001030879

32 90
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 60/120см 
- цвят: бял на златисти и сиви жилки
- ефект: мраморен дизайн
- ректифициран мат

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

арт. N:1001030379

17 49
лв./кв.м.

арт. N:1001030560-561

19 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 30/60см
- дебелина: 9,5 мм
- цвят: беж, сив
- ефект: матиран камък

ГРАНИТОГРЕС 

- първо качество
- размер: 15.5/60.5см
- дебелина: 9мм
- цвят: опушено бял/бежов
- ефект: мат

арт. N:1001030562

19 99
лв./кв.м.

арт. N:1002030654, 655

14 49
лв./кв.м.

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



ДЕКОР

- размер: 30/60см 
- цвят: лилав
- ефект: микс принт

арт. N:1001040653

10 99
лв./бр.

арт. N:1001010621

18 99
лв./кв.м.

ФАЯНС

- размер: 30/60см
- цвят: светло лилав
- ефект: мат 

арт. N:1001040650

2499
лв./кв.м.

ДЕКОР

- размер: 30/60см 
- цвят: св. лилав
- ефект: листа

арт. N:1001030745

18 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС

- размер: 33.3/33.3см
- цвят: светло лилав
- ефект: мат

арт. N:1001040651

10 99
лв./бр.

ефект цветя 
по поръчка

Н О В О
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ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: бежов

арт. N:1001030412

18 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1001040524

16 99
лв./бр.

ДЕКОР
ЦВЕТЯ
- размер: 50/50см

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

арт. N:1001030747

18 99
лв./кв.м.

арт. N:1001010622-623

25 99
лв./кв.м.

арт.N:1001040652

3069
лв./бр.

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

арт. N:1001040478

849
лв./бр.

ДЕКОР
РОМБ
- размер: 25/50см   

18 99
лв./кв.м.

арт. N:1001010461, 489

ФАЯНС
- първо качество
- размер: 25.5/75.5см 
- цвят: бял гланц
- ефект: сив мрамор
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32 90
лв./бр.

арт. N:0102030196

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

арт. N:0102010401

10899
лв./бр.

- за вана / душ
- стенен с аксесоари

арт. N:0102010756

23700
лв./бр.

арт. N:0102030242

67 99
лв./бр.

ТРЪБНО 
ОКАЧВАНЕ 

- модел: Vitalio Go100
- с ръчен душ и шлаух

КОМПЛЕКТ
ЗА БАНЯ
- термостатен смесител,
тръбно окачване с 
подвижен държач,
ръчен душ, шлаух

Н О В О

СМЕСИТЕЛ 
ЗА КУХНЯ
- стоящ, висок

арт. N:0102020217

4099
лв./бр.

арт. N: 0102030219

24400
лв./бр.

ДУШ
СИСТЕМА
- модел:Vidima Balance
- без смесител

*смесителят не е включен в цената

20 %
МИВКИ АЛПАКА
INTERCERAMIC

арт. N:0102010400

43 99
лв./бр.

- за умивалник
- стоящ без изпразнител

арт. N:0102010034

67 99
лв./бр.

- за вана / душ
- стенен

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ф35мм

арт. N:0102010688

46 99
лв./бр.

- за умивалник, стоящ

арт. N:0102010689

55 99
лв./бр.

- за вана/душ

арт. N:0102020237

5599
лв./бр.

СМЕСИТЕЛ 
ЗА КУХНЯ
- модел: Елизара
- стоящ висок

арт. N:0102030251

75 00
лв./бр.

ДУШ 
СИСТЕМА
- модел: Dora
- к-кт стационарен
   и подвижен душ
- материал: месинг 
   с хром покритие
   и ABS пластмаса
- месингов превключвател
- сапунерка и адаптер
- цвят: черно/мед

- за умивалник, стоящ

арт. N:0102010614

46 99
лв./бр.

- за вана/душ

арт. N:0102010615

69 99
лв./бр.

- за вана/душ, стенен
- шлаух и ръчен душ

арт. N:0102010142

65 99
лв./к-кт

РЪЧЕН ДУШ 
И ШЛАУХ
- модел: Amber
- 3 функции
- шлаух: 150см

арт. N:0102030205

9 59
лв./бр.



С ВГРАДЕНО LED 
ОСВЕТЛЕНИЕ

LED 
ОГЛЕДАЛО 
- размери: 53/70см
- с фасет 
- с елементи за монтаж

арт. N: 0101030297

8400
лв./бр.
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арт. N:0103030175

23400
лв./бр.

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

ЧЕТКА ЗА 
ТОАЛЕТНА
- цвят: черен

арт. N:0106030374

23 99
лв./бр.

арт. N:0106030375

12 99
лв./бр.

КОШ ЗА 
ТОАЛЕТНА
- обем: 5л
- цвят: черен

СТРУКТУРА
ЗА 
ВГРАЖДАНЕ 
- модел: Solido 4in1
- пневматичен двоен 
   хром бутон
- планки за монтаж
   на стена
- конзолна тоалетна
   чиния
- тоалетна седалка 
   със забавено падане

СТРУКТУРА 
+ 
КОНЗОЛНА 
ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ
+ 
БУТОН И СЕДАЛКА

арт. N:0104020045

429 00
лв./бр.

0%лихва 6х71.50лв.

ШКАФ
С ОГЛЕДАЛО 

- модел: Илина
- водоустойчив 
- PVC с бяло 
   гланцово покритие
- с механизъм за 
   плавно затваряне
- статичен рафт
- размер: 45/55/12см

арт. N:0101010602

117 00
лв./бр.

ВОДОУСТОЙЧИВ
МАТЕРИАЛ - PVC

арт. N:0101030172

12900
лв./бр.

ОГЛЕДАЛО 
ЗА БАНЯ
- с LED осветление
- размер: 50/70см

ФУНКЦИЯ
“TOUCH SCREEN“
БУТОН

арт. N:0103050163-164

56 99
лв./бр.

СЕДАЛКА ЗА
ТОАЛЕТНА 
ЧИНИЯ
- материал: MDF
- забавено падане
- цвят: бял, орех

МЕБЕЛИ 
ЗА БАНЯ 
МИНА

ШКАФ С 
ОГЛЕДАЛО
- PVC
- цвят: бял
- размер: 55/14.5/60см

ШКАФ 
С МИВКА
- PVC
- размер: 55/45/66см
- панти със „soft close“ 
   механизъм
- конзолен

арт. N:0101010632

23900
лв./бр.

арт. N:0101010633

374 00
лв./бр.

в България

произведено

ШКАФ С 
ОГЛЕДАЛО 
 

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

арт. N:0101010705

174 00
лв./бр.

арт. N:0101010704

20700
лв./бр.

ШКАФ С 
МИВКА 

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

МОНОБЛОК
- керамичен
- к-кт: тоалетна чиния 
  със задно оттичане,
  казанче с механизъм,
  тоалетна седалка
- цвят: бял

10400
лв./бр.

арт. N:0103030177



БОЙЛЕР

- модел: WH08046BR
- хоризонтален, ел.дясно, 
   тръби долу
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- годишна консумация на 
   ел.енергия: 1394 kWh

| БАНЯ 15

ТЯЛО ЗА СИФОН
- подов, лентов: 650мм
- с перфорирана решетка, лесен за почистване
- странично отводняване: ∅40мм
- воден и сух затвор, спират неприятните миризми

арт. N:0402070395

14700
лв./бр.

6
години

гаранция

арт. N:0702030418

27900
лв./бр.

БОЙЛЕР TRONIC
- модел: TR2000T 80 B
- вид: вертикален
- ръчен терморегулатор
- обем: 75 литра
- мощност: 2kW
- год. консумация на 
   ел.енергия: 2758 kWh
- размер(В/Ш): 82,1/44,5см

5
години

гаранция

5
години

гаранция

- модел: WH08046R/WH08046L
- хоризонтален, ел. и 
   тръби дясно/ляво
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- годишна консумация на 
   ел.енергия: 1394 kWh

БОЙЛЕР 
BILIGHT SLIM 

- вертикален
- енергиен клас: С
- нагревател: меден

- модел: GCV 50 38 20 В11 TSR
- обем: 50л
- мощност: 2kW
- год. консумация на 
   ел. енергия: 1402 kWh

арт. N:0702030280

25300
лв./бр.

0%лихва 6х42.17лв.

- модел: GCV 80 38 30 B12 TSR
- обем: 80 л
- мощност: 3kW
- годишна консумация
   на ел.енергия: 1410 kWh

арт. N: 0702030390

28400
лв./бр.

0%лихва 6х47.33лв.

арт. N:0702030263, 264

29900
лв./бр.

0%лихва 6х49.83лв.

арт. N:0702030262

29300
лв./бр.

0%лихва 6х48.83лв.

5
години

гаранция

арт. N:0402070213

73 99
лв./бр.

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

15 %
НА ВСИЧКИ МОДЕЛИ И 

ЦВЕТОВЕ НА ДЕКОРАТИВНИ 
ПРАГОВЕ ЗА ДУШКАБИНИ И 

ПРЕГРАДИ FAT

В БУРГАС И РАВДА

арт. N:0105030524

319 00
лв./бр.

ПАРАВАН 
ЗА БАНЯ

- размер: 80/190см
- мат стъкло 
- тип хармоника

арт. N:0702030308

24300
лв./бр.

0%лихва 6х40.50лв.0%лихва 6х46.50лв.

БОЙЛЕР
STYLE
- модел: 72268WN
- вертикален
- размер: ∅39см
- обем: 80л
- мощност: 2 kW
- годишна консумация 
   на ел.енергия: 1337 kWh

3
години

гаранция

CCA
G CCA

G CCA
GCCA

G

6мм дебелина на стъклото



16I ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

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

10 99
лв./бр.

арт. N:0905030080

Н О В ОН О В О

FFA
G

FFA
G

RGB 
LED 
ЛЕНТА
- модел: BAGRA**
- живот: 15 000 часа
- дължина: 3м
- мощност: 14.4W
- степен на влагозащита: IP20
- брой диоди на метър: 30 SMD LED/м

LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 
- модел: FLAT**
- живот: 35 000 часа
- студена светлина: 6400К
- индекс на защита: IP20

арт. N:0901060092

1159
лв./бр.

18W 1800lm 600мм

арт. N:0901060093

15 99
лв./бр.

36W 3600lm 1200мм

БЕЗШУМЕН
ВЕНТИЛАТОР 
ЗА БАНЯ
 
- материал: стъкло
- мощност: 12V
- размер: ∅ 100
- дебит: 169 куб.м./час
- ниво на шум: 32db
- степен на защита: IP56

87 90
лв./бр.

арт. N:0905030102

19 99
лв./бр.

арт. N:0903060124

КЛЮЧОВЕ И 
КОНТАКТИ
- цвят: орех

арт. N:0904011105

5 49
контакт единичен 16А

лв./бр.

арт. N:0904011091

5 89
контакт двоен 16А

лв./бр.

арт. N:0904011093

4 29
ключ единичен сх1

лв./бр.

арт. N:0904011095

4 89
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904011097

4 89
ключ девиаторен

лв./бр.

КЛЮЧОВЕ И 
КОНТАКТИ
- серия ASFORA
- цвят: бял

арт. N:0904010706

3 89
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904010702

3 89
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904010703

4 79
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904010708

7 59
контакт двоен

лв./бр.
арт. N:0904010704

49
ключ девиаторен

лв./бр.4

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

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

21 99
лв./бр.

арт. N:0905050125

шест гнезда

2599
лв./бр.

арт. N:0905050126арт. N:0905060121

8 99
лв./бр.

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

3 39
цени от 

лв./бр.

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ
- топло бяла светлина 2700- 3000К
- неутрално дневна светлина 4000К
- студена светлина 6500К
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

арт. N:0906040080-083

2 29
лв./бр.

СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ 
- модел: CAMEO LED
- живот: 25 000 часа
- топло бяла светлина: 3000К
- неутрална дневна светлина: 4000К
- 6W E14, 6W E27

GGA
G

GGA
G

2 99
лв./бр.

арт.N:0906040112,113

5W GU10 380lm

СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ
- модел: PROXI LED 
- живот: 25 000 часа
- топло бяла светлина 3000К
- неутрална дневна светлина 4000К

Н О В О

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ
 
- живот: 15 000 часа
- топло бяла светлина 2700К
- неутрална дневна светлина 4000К

арт. N:0906040522, 523

9 99
лв./бр.

13W E27 1521lm
2700K, 4000К

С КОНТРОЛЕР
И ЗАХРАНВАНЕ

в България

произведено

8 69
лв./бр.

арт. N:0905050009

1089
лв./бр.

арт. N:0905050010

13 89
лв./бр.

арт. N:0905050011

РАЗКЛОНИТЕЛ
- троен
- цвят: бял, кафяв
- дължина на кабела:
   1.5м, 1.5м с ключ, 3м с ключ

EEA
G
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АПЛИК
- модел: FLOWER* 
- хром държач 
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27

арт. N:0901030505

7 39
лв./бр.

арт. N: 0901030507

11 29
лв./бр.

 ∅ 300мм

ПЛАФОН
- модел: FLOWER*
- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА*
- цвят: матиран месинг

арт. N:0901031019

42 99
лв./бр.

40W 3хЕ27

арт. N:0901031020

6490
лв./бр.

40W 5хЕ27

**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

арт. N:0901031035

117 00
лв./бр.

LED ОСВЕТИТЕЛНО 
ТЯЛО
- модел: LIDIA LED**
- мощност: 77W
- живот: 25 000 часа
- ∅ 50см
- с променяща се цветна 
   температура 3000К, 4000К, 6500К
- с дистанционно управление

- мощност: 58W
- неутрална дневна 
   светлина 4000К
- размер: 45см
- цвят: бял

67 90
лв./бр.

арт. N:0901020482

НАСТОЛНИ
ЛАМПИ*
 
- 1 x E27 40W хром/крем
- 1 x E27 40W хром/бяла
- 1 x E27 40W хром/кафява

АПЛИК*
 
- 1 x E27 40W хром/крем
- 1 x E27 40W хром/бяла
- 1 x E27 40W хром/кафява

ЛАМПИОН*
 
- 2 x E27 40W черен

арт. N:0901040294-295, 0901040297

14 99
лв./бр.

арт. N:0901030959-961

14 99
лв./бр.

арт. N:0901040314

67 90
лв./бр.

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

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.

FFA
G

FFA
G

- мощност: 39W 2730lm
- неутрална дневна 
   светлина 4000К
- размер: 48см
- цвят: хром

арт. N:0901020439

10400
лв./бр.

арт. N:0901031029

4499
лв./бр.

14W 700lm

арт. N:0901031030

59 90
лв./бр.

21W 1000lm

LED ОСВЕТИТЕЛНО 
ТЯЛО
- модел: WAVE**
- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К

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

арт. N:0901030980

87 90
лв./бр.

с вградена тонколона

GGA
G

LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА**
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арт. N:0705140223

61 00
лв./бр.

ГАЗОВ 
КОТЛОН
- модел: NJ-100SD
- мощност: 4kW
- термозащита
- единичен
- диаметър: ∅90мм
- размер: 38/29/12cм

3
години

гаранция

арт. N:0705060145

16 99
лв./бр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
КАНА
- модел: EK-1717
- мощност: 2000W
- обем: 1,8л
- корпус от метал 
   с иноксово покритие
- скрит нагревател

арт. N:0705020194

27 99
лв./бр.

TОСТЕР
- модел: ETS-706SB/ETS-811
- мощност: 700W
- 6 степени на изпичане

MEVA 

ГАЗОВ 
ОТОПЛИТЕЛ 

- модел: Етна
- мощност: 11,7kW
- тип: „гъба“
- оборудван с вентил
- размер: 220/80см
- разход: 840г/час
- защита от преобръщане

арт. N:0703050158

119 00
лв./бр.

ПОДОВ
КОНВЕКТОР
- модел: FCH-1820BG
- мощност: 1000W/1300W/2300W
- турбо функция

КАЛОРИФЕР 

- модел: FA-5565
- мощност: 3000W
- керамичен нагревател
- отопляема площ: до 30кв.м.
- цвят: бял

арт. N:0703040150

64 00
лв./бр.

арт. N:0705030021

7900
лв./бр.

СОКО-
ИЗСТИСКВАЧКА
- модел: FJX-1082
- мощност: 900W
- вместимост на каната: 1л
- отвор за зареждане:  ∅75мм  
- филтър от неръждаема стомана 
- капак със заключващ механизъм

Н О В О

арт. N:0705020193

4900
лв./бр.

ГРИЛ ПЛОЧА
- модел: Rubino
- мощност: 1800W
- незалепваща повърхност
- размер: 48/27см

С ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ

арт. N: 0705020180

25 99
лв./бр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СКАРА
- модел: Аида 2
- мощност: 1600W
- 12 неръждаеми нагреватели
- размер: 9/48/25.5см

в България

произведено

арт. N: 0705020184

59 00
лв./бр.

МИНИ ФУРНА
- модел: Bake'nToast 490
- мощност: 1000W
- обем: 10л
- горно и долно печене
- размер: 25.5/36.5/20.4см
- цвят: бял

арт. N:0705050114

35 99
лв./бр.

ПАСАТОР

- модел: MSM14000
- мощност: 400W
- корпус от високо-
   качествена пластмаса
- 4 ножа с остриета QuattroBlade
- размер: 375/60мм

В КОМЛЕКТ С 
РЕДУЦИР ВЕНТИЛ

ДОКАТО ДОЙДЕ ПРОЛЕТТА ...

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

Н О В ОН О В О

I ОТОПЛЕНИЕ

I ОТОПЛЕНИЕ

ЮТИЯ
- модел: R51050AC
- мощност: 2200W
- плоча с керамично покритие
- резервоар за вода: 150мл
- защита от прегряване

арт. N:0705100150

17 99
лв./бр.

арт. N:0706030111-112

11 99
лв./бр.

СЕШОАР 
ЗА КОСА

- модел: R51100C
- мощност: 1200W
- kонцентратор на въздух
- две скорости
- сгъваема дръжка
- цвят: черен/ бял

арт. N:0703040135

38900
лв./бр.

инокс

арт. N:0703040133, 134

34900
лв./бр.

бял/черен

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

арт. N:0602050270, 271

79
цена от

лв./бр.8

арт. N:0602011252

99
за вода 490ml

лв./бр.4

арт. N:0602011254

69
за уиски 300ml

лв./бр.4

арт. N:0602011256

29
за коняк 650ml

лв./бр.9

арт. N:0602011253

99
за коктейл 400ml

лв./бр.4

арт. N:0602011255

79
за вино 250ml

лв./бр.6

арт. N:0602011257

99
за шот 80ml

лв./бр.2

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

ФОРМА 
ЗА ПАЙ
- термоустойчиво  
   стъкло
- 25см; 1,2л 
- 28см; 1,6л 

арт. N:0602050274

89
лв./бр.8

ФОРМА 
ЗА КЕКС
- термоустойчиво  
   стъкло
- размер: 28/11/8см 
- обем: 1,5л 
- правоъгълна

арт. N:0604051408-410, 0604051512-514

99
лв./бр.39

цена от

СПАЛЕН  КОМПЛЕКТ
- 3, 4 и 5 части
- 100% ранфорс

КУПА
- с капак
- термоустойчиво стъкло

89
лв./бр.8

цена от

2 49
30/50см

лв./бр. 6 99
лв./бр.

50/90см

15 19
лв./бр.

70/140см

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

ХАЛАТ ЗА БАНЯ

- модел: Мишел
- 1-во качество
- размер: М-XXL
- цвят: екрю, беж, кафяво, петрол

57 99
лв./бр.

цени от

ТЕНДЖЕРА
- термоустойчиво  
   стъкло
- различни размери
- с капак

39
лв./бр.14

цена от

арт. N:0606030023

99
лв./бр.30

18м

СУШИЛНИК
- размер: 145/55/59см
- вертикален
- удобен за тесни 
   пространства

ПРОСТИР 
ЗА ТАВАН 

- 6 пръчки
- дължина:

арт. N:0606030030

59
лв./бр.29

1.8м

арт. N:0606030031

99
лв./бр.26

1.6м

МОП 
ПЕПЕРУДА
- с механизъм за 
   лесна подмяна на гъбата

арт. N:0605030605

2499
лв./бр.

арт. N:0602060429

12999
лв./бр.

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ
- 19 части
- порцелан 
- бял 
- правоъгълен щрих в ъгъла

РАЗПРОДАЖБА

20 %
НА ЗИМНИ ОДЕЯЛА

РАЗНООБРАЗИЕ 
ОТ РАЗМЕРИ



 ● Мощност: 750 W
 ● Обхват на патронника: 1.5-13 мм
 ● Пробиване в бетон: 13 мм
 ● Пробиване в дърво: 25 мм
 ● Пробиване в стомана: 13 мм

 ● Мощност: 1200 W
 ● Макс. обем на разтвора: 40 л
 ● Диаметър  
на бъркалката: 120 мм ● Макс. въртящ момент: 44 Nm

 ● Батерии: 2x2Ah, 20V
 ● Патронник: 1-10 мм
 ● Скорости: 2
 ● Безчетков мотор
 ● Окомплектовка:
 ● 2 бр. батерии 
 ● 1 бр. зарядно
 ● 1 бр. куфар

 ● Мощност: 5.2 kW, 7 к.с.
 ● Скорости: 2 + 1 
 ● Широчината на фрезоване:  
500 - 1000 мм

 ● Дълбочина на фрезоване:  
150 - 300 мм

БОРМАШИНА

МИКСЕР

БЕЗЧЕТКОВА АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА R20

МОТОФРЕЗА БЕНЗИНОВА

RD-ID41 0802050086

RD-HM07 0803030041

RDP-SBCD20 0802010215

RD-T08 0804040028
ЗА

 В
С
И
ЧК

И 

ЕЛ
ЕКТРОИНСТРУМ

ЕН
ТИ

НИВЕЛИР СЪС 
ЗЕЛЕН ЛАЗЕР

9990
лв.

0805020366

 ● С 1 хоризонтална и 1 
вертикална проекция

 ● Режим 
самонивелиране

 ● Лазер: 510-530 n<1 mW
 ● Клас на защита: IP54
 ● Точност на измерване: 
+/-3мм

 ● В комплект с 2 х АА 
1.5V, магнитна стойка 
и чанта

ТРИНОГА 
ЗА ЛАЗЕРЕН 
НИВЕЛИР
0805020367
 ● Универсална резба 
1/4" за повечето 
модели лазерни 
нивелири

 ● Материал: 
алуминий

 ● Максимална 
височина: 1200 мм

 ● В комплект с 
компактен калъф 
с дръжка за лесно 
пренасяне

3490
лв.

Арт. № Размер Цена

0805020368 400 mm  8.90 

0805020369 600 mm  10.90 

0805020370 800 mm  12.90 

0805020371 1000 mm  15.90 

0805020372 1200 mm  17.90 

0805020373 1500 mm  20.90 

Арт. № Размер Цена

0808020259-64 41-46  44.90 

5290
лв.

8990
лв.

17490
лв.

79900
лв.

НИВЕЛИР 
АЛУМИНИЕВРАБОТНИ ОБУВКИ WSL1

 ● Изработени от силно  
дишащ текстил

 ● S1 защита
 ● Антиалергични
 ● Противоизпотяваща стелка
 ● Метално бомбе,  
защита при удар до 200J

 ● Светлоотразителни части

 ● Мощност: 1800 W
 ● Енергия на удара: 6J
 ● Обороти: 140-1050 min-1

 ● Патронник: SDS plus
 ● В комплект с куфар

ПЕРФОРАТОР
RDP-HD56 0802030073

14990
лв.
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ПОЯЛНИК ЗА 
ПОЛИПРОПИЛЕН 

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

26 90

арт. N:0805010136

лв./бр.
арт. N:0806150289

18 90
лв./бр.

ЩАНГА ЗА 
ЛАМИНАТ 

- комплект с дървена 
   приставка и клинове

ГУМЕН ЧУК 

- дръжка от фибростъкло
- ∅ 60 мм
- 445 г 

арт. N:0806030093

4 10
лв./бр.

ВЕРИЖЕН
МОТОРЕН
ТРИОН
- модел: DGS-5820
- мощност : 3.0кW (4.1к.с.)
- двигател: 2-тактов, 
   въздушно охлаждане, 58куб.см.
- дължина на работната шина: 20''/500мм

арт. N:0804030071

15990
лв./бр.

арт. N:0804020159

164 90
лв./бр.

МОТОРЕН  ТРИМЕР 
- модел: DT 52 S
- мощност: 2.2кW (3 к.с.)
- двутактов двигател: 52 куб./см.
- диаметър на косене:
   42/25.5 см. корда/нож
- разглобяемо рамо за   
   лесно транспортиране

МАСТАР
- трапецовиден
- алуминиев
- дължини: 1м, 1.5м, 2м

арт. N:0806080106

13 90
лв./бр.

ШПАКЛА
- фасадна
- размер: 600мм
- неръждаема стомана

арт. N:0806150248, 249, 370

6 90
лв./бр.

цени от
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БЕЗЧЕТКОВ 
ВИНТОВЕРТ
- модел: GSR 18V-50 
   Professional
- акумулаторни батерии: 
   18V, Li-Ion, 2x2,0Ah
- въртящ момент, макс. 
   (тежък/лек): 28/50Nm
- eлектронна защита на
   акумулаторните клетки (ECP)
- степени на въртящия момент: 20+1,
- скорости: 2
- куфар за съхранение

арт. N:0802010188

379 00
лв./бр.

0%лихва 6х63.17лв.

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

арт. N:0801010124

107 00
лв./бр.

арт. N: 0805040026

33 00
лв./бр.

ПРОФЕСИОНАЛЕН
КУФАР 
ЗА ИНСТРУМЕНТИ
- с два органайзера
- размер: 480/258/255мм 

арт. N:0801010157

66 00
лв./бр.

арт. N:0806100628

85 00
лв./бр.

ЪГЛОШЛАЙФ
- модел: DAAG125-90L
- мощност: 950W  
- ∅ на диска: 125мм
- обороти: 11000 /мин.

арт. N:0804030066

18900
лв./бр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ТРИОН 

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

арт. N:0801020004

89 00
лв./бр.

арт. N:0804030073

89 00
лв./бр.

ПРОБОДЕН ТРИОН
- модел: PST 650
- мощност: 500W 
- дълбочина на рязане в дърво: 65мм
- SDS на Bosch осигурява безопасна 
   и без усилия смяна на ножа на
   триона без инструмент
- функция издухване в зоната на среза

арт. N:0801040004

99 00
лв./бр.

ВИБРОШЛАЙФ
- модел: PSS 200 AC
- мощност: 200W 
- размер на плочата: 182/92мм
- честота на вибрациите: 
   24.000 min-1

арт. N: 0802010243

169 00
лв./бр.

Н О В О

Н О В О

ПОДАРЪК
X-Line Classic комплект 
свредла и битове

34 части

арт. N:0802030004

14900
лв./бр.

ПЕРФОРАТОР
- модел: PBH 2000 RE
- SDS Plus захват
- мощност: 550W
- сила на удара: 1.7J
- режими на работа: 3 
- куфар

ГРАДИНСКИ 
ТРИОН

- модел: BK-GP23
- верижен, акумулаторен
- дължина на шината: 10см
- батерия: 18V, 2Ah, Li-Ion

ГЕДОРЕ
- 1/2''-1/4'' 4-32мм
- 108 части
- CrV стомана

ВИНТОВЕРТ

- модел: 12V EasyDrill 1200   
   Premium Set
- акумулаторни батерии: 
   12V, Li-Ion, 2 x 2,5 Ah
- въртящ момент, макс. 
   (тежък / лек): 18/30 Nm 
- електронна защита  
   на акумулаторните 
   клетки (ECP)
- степени на въртящия
   момент: 20+1
- скорости: 2
- куфар за съхранение
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арт. N:0504020104

25 50
лв./бр.

ЛОЗАРСКА 
НОЖИЦА  
 
- полирани остриета с   
   незалепващо покритие 
- антикорозионна защита

арт. N:0504010143

4 99
лв./к-кт

ГРАДИНСКИ 
КОМПЛЕКТ
- 4 части

ТРЕВНИ
СМЕСКИ
- за паркови, луксозни,  
   сенчести, слънчеви
   или спортни терени 
- опаковка: 1 кг=40 кв.м.

11 99
лв./бр.

арт. N:0502040313-317, 487-489

арт. N:0502030033

13 99
лв./бр.

МУЛЧ ЗА РОЗИ
- предотвратява 
   растежа на плевели
- има естетически ефект
- подпомага образуването 
   на хумус
- задържа топлина и влага
- опаковка: 50л

арт. N:0502030039

15 79
лв./бр.

СУБСТРАТ ЗА РОЗИ
- торфена смес, коров хумус,
   обагатен с 
   хранителни вещества
- пригоден за засаждане 
   и отглеждане на рози 
   в саксии и на земя
- опаковка: 50л

арт. N:0502040478

2 99
лв./бр.

КОРЕН РОЗИ
- в пакет
- различни видове

1 19
лв./бр.

СЕМЕНА
- цветя, 
   подправки, 
   зеленчуци

арт. N:0502080160

1399
лв./к-кт

ДЪГА ЗА 
ПАРНИК
- размер: 0.75/0.90м ∅10мм 
- ПВЦ покритие
- 6 броя

АКУМУЛАТОРНА
ПРЪСКАЧКА
- обем: 16л
- работно налягане: 0.2-0.4Мра
- височина на разпръскване: 4м
- акумулаторна батерия: 12V 8Ah
- време за работа с пълен заряд: 3-4ч
- разход: 3.1 л/мин.

арт. N:0503020161

6990
лв./бр.

8660
лв./бр.

арт. N:0502070203

ГРАДИНСКА 
АРКА ЗА УВИВНИ 
РАСТЕНИЯ
- лека конструкция
- лесна за сглобяване
- размер( в/ш/д): 2.5/1.2/0.5м
- материал: метал
- разглобяема

ВИЛА
- четиризъба STANDART
- метална дръжка 135см

арт. N:0504010121

27 79
лв./бр.

арт. N:0503020149

2990
лв./бр.

*артикулите са на редовна извънпромоционална цена

 КАШПА
- серия: Primrose
- размер: 13 х 10см
- материал: керамика
- за стайни растения
- цвят: зелен, бял, жълт, розов, 
   лилав, оранж, крем, мента, пудра

арт. N:0502060171-178

3 19
лв./бр.

*

арт. N:0502060196

8 39
лв./бр.

*
КАШПА
- серия: Etno
- размер: 14/13см
- материал: керамика
- 4 декора 

31 99
лв./бр.

арт. N:0504020154

НОЖИЦА 
ЗА КЛОНИ
- дължина от 63 до 95см
- телескопична дръжка 
- рязане на клони до ∅6см

арт. N:0504010117

2499
лв./бр.

ЛОПАТА 
- за пясък, профи 

арт. N:0504010118

2499
лв./бр.

ГРЕБЛО
- градинско
- 16 зъба

арт. N:0504010127

17 59
лв./бр.

МОТИКА
- за плевели
- двустранна

ГРАДИНСКА
ПРЪСКАЧКА
- обем: 8л
- месингова дюза и клапан 
- с метален 
   удължител 130см 
- налягане: 2.4 дo 3.1bar
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ЕКСК ЛУЗИВЕН ВНОС

ОГРАДНА ВРАТА
ЛЯВА/ДЯСНА
- ширина 0.9 м, височина 1.3-1.5 м
- цвят: черeн

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

арт. N:1104010173

9900
лв./бр.

арт. N:1104010170-171

179 00
лв./бр.

арт. N:1104010172

49900
лв./бр.

ОГРАДНИ ВРАТИ И ПАНА VIENNA

ДВУКРИЛА
ОГРАДНА ВРАТА
- ширина 3.5м, височина 1.3-1.5м
- цвят: черeн

2
години

гаранция

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.

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ
- серия SOFIA*
- цвят: червена патина
- мощност: 60W E27
- степен на влагозащита: IP44

арт. N:0902010262-264

2099
лв./бр.

надолу, нагоре, висящ

арт. N:0902010265

4599
лв./бр.

стоящ h100см

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

арт. N:0902030133, 134

2699
лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА 

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

арт. N:0901030889

1029
лв./бр.

12W

арт. N:0901030890

1299
лв./бр.

16W

арт. N:0901030891

1499
лв./бр.

16W

**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

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

арт. N:0902030044

6 39
лв./бр.

10W

арт. N:0902030048

1529
лв./бр.

30W

арт. N:0902030087

2299
лв./бр.

50W

арт. N:0902030046

1039
лв./бр.

20W

арт. N:0902030123

3899
лв./бр.

100W

FFA
G

FFA
G

LED
ПРОЖЕКТОР**
- живот: 20 000 часа
- студена светлина: 6400К
- вграден светодиоден източник 

- цвят: бял
- мощност: 10, 20, 30W
- степен на влагозащита: IP44

арт. N:0902030140-142

1999
лв./бр.

цена от

ГРАДИНСКИ 
ФЕНЕРИ
- серия: TOKYO*
- цвят: никел мат
- мощност: 60W E27
- степен на влагозащита: IP44
- аплик, 
   стоящ h50см, h80см

арт. N:0902010252-254

14 99
лв./бр.

цени от

GGA
G

Н О В О



арт. N:0501040153

15900
лв./бр.

арт. N:0501040172

15900
лв./бр.

арт. N:0501020073

29900
лв./бр.

ЛЮЛКА
- размер: 170/110/153см 
- до 220кг
- цвят: сив

арт. N:0501010387

33 99
лв./бр.

арт. N:0501010388

3990
лв./бр.

СТОЛ
- градински 
- размер: 55/54/42см
- PVC ратан 
- цвят: кафяв 

МАСА
- метална със стъклен плот 
- размер: ∅60см
- цвят: черен мат

КОМПЛЕКТ ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ
- 5 части
- материал: метал, PVC текстилен и стъкло
- прахово боядисана метална конструкция
- маса: ∅102 см, височина 71см, 5мм темперирано стъкло
- столове: 68.5/56/94см
- цвят: черен

ГРАДИНСКА
ПЕЙКА
- с облегалка и подлакътници
- материал: ковано желязо и дърво
- размер: (Д/Ш/В ) 127/53/73,5см

ГРАДИНСКИ
СЕТ
- 3 части
- дърво акация 

арт. N:0501020089

15900
лв./бр.

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! 

1 99
лв./бр.

арт. N:0805010079 

ФЛАКОН
С 
ПРОПАН-
БУТАН
- опаковка: 190г

18 99
лв./бр.

арт. N:0805010125 арт. N:0505030055

19 00
лв./бр.

ДЪРВЕНИ 
ВЪГЛИЩА
- 10кг

арт. N:0505020069

4290
лв./бр.

БАРБЕКЮ
- чугунено
- за дървени въглища
- размер на 
   скарата: ∅35.5см
- височина: 38см

ГОРЕЛКА 
ПРОПАН-
БУТАН
- за флакон 190г
- метален корпус
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