
20 години създаваме заедно

Възможно е някои артикули да бъдат изчерпани и доставката им да не се осъществи в срока на промоцията.

от 1 до 30 април 2022

По случай 20 годишнината на магазини MASTERHAUS се организира ИГРА с награди. Кампанията се провежда само на място, във физическите 
магазини MASTERHAUS, за периода 15.04 - 15.09.2022 г. В Играта участват всички издадени и валидни клиентски карти тип пластика с 
отстъпка MASTERHAUS, дигитални клиентски карти MASTERHAUS с и без отстъпка, генерирани от приложението Cardbox и клиентски 
карти MASTERHAUS тип картонена без отстъпка. Наградният фонд включва: 2 броя нови автомобили марка „Toyota”, модел„Yaris”, 1.5 Hybrid 
Xtra Chic; 7 броя прахосмукачки Philips; 7 броя газови барбекюта Weber; 20 броя Bosch GO винтоверти; 7 броя ваучери по 500 лв. за пазаруване 
в MASTERHAUS; 140 броя ваучери по 100 лв. за пазаруване в MASTERHAUS; Рекламни продукти – химикали, торби, ролетки, възглавници за 
плаж, джобни инструменти. За повече информация и пълните условия, сканирайте QR кода или посетете www.masterhaus.bg

Участието не е обвързано с покупка
Период на играта 15.04-15.09.2022 
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ВДЪХНОВИ СЕ,          ОБНОВИ СЕ

ИНТЕРИОРНА БОЯ БАЗА
CAPAMAXX   

- висока степен на покривност
- възможност за машинно тониране
- матово покритие за стени и тавани  
- подходяща за  работни и жилищни площи 
- водоразредима, екологична, без мирис  
- покривност: 120 мл/кв.м. за слой  
- цвят: бяла база за тониране
- опаковка: 2.5л, 9.4л, 9.8л, 10л и 15л

ДОКАЗАНО
НЕМСКО 

КАЧЕСТВО

ГРУНД WEISSGRUND
- покривност: 150мл/кв.м.
- грунд-боя за грундиране на интериор
- при полагане на наситени цветове 
   се препоръчва грунда да е тониран
   в подходящ цвят

26 49
лв./бр.

2.5л

арт. N:0205010359

27 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203030033

45 49
лв./бр.

5л

арт. N:0205010078

85 99
лв./бр.

10л

арт. N:0203030031

13500
лв./бр.

15л

арт. N:0203030032

ИНТЕРИОРНА БОЯ
- отлична покривност и белота, добра разливност, равномерен филм
- добра устойчивост на мокро триене клас 2 съгл. ISO 11998
- покривност: 12-14 кв.м./л за слой
- цвят: бял

15 49
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203010023

22 59
лв./бр.

4л

арт. N:0203010090

4559
лв./бр.

8.5л

арт. N:0203010079

7659
лв./бр.

15л

арт. N:0203010022

6 49
лв./бр.

1л

арт. N:0203010089

3659
лв./бр.

1л

арт. N:0203030306

75 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203030307

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

безплатно 
тониране*

на бяла база 
по картел 
Levis, NCS

13290
лв./бр.

5л

арт. N:0203030308

980мл

арт.N:0203030285

16 99
лв./бр.

ЕКОЛОГИЧНА ИНТЕРИОРНА 
БОЯ VITEX SATIN ECO
- 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

2.94л

арт.N:0203030292

4399
лв./бр.

арт. N: 0203030293

136 00
лв./бр.

9.8л

1л

арт.N:0203010091

1099
лв./бр.

2.5л

арт.N:0203010097

23 99
лв./бр.

арт. N:0203010098

36 99
лв./бр.

4л

ЛЕКО БОЯ ЗА
ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ  
  
- подходяща е за влажни помещения
- устойчива на бактериални и 
   гъбични микроорганизми
- покривност: 14 кв.м/л

ЦВЕТЕН ЛАТЕКС
- за вътрешно боядисване
- устойчива на мокро триене
- покривност: 8-10 кв.м./л за слой
- опаковка: 2.5 л

16 99
лв./бр.

цени от

24 цвята

4290
лв./бр.

арт. N:0203010157

15     3кг
подарък  

ИНТЕРИОРНА БОЯ
 
- възможност за миене
- бързосъхнеща, устойчива на износване
- подходяща за тониране
- разход: 100г/кв.м.
- цвят: бял

предложение за цвят - 
NCS S1005-Y40R

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ
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ВДЪХНОВИ СЕ,          ОБНОВИ СЕ
Експериментирай 

цветно!
ЛАТЕКС СЪС 
СРЕБЪРНИ ЙОНИ
- интериорна боя за стени с и  
   противогъбично действие
- покривност: 14-16 кв.м./л
- цвят: бял

19 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203010084

5999
лв./бр.

8.5л

арт. N:0203010118

2999
лв./бр.

4л

арт. N:0203010075

9990
лв./бр.

15л

арт. N:0203010085

9 59
лв./бр.

980мл

арт. N:0203030259

2499
лв./бр.

3л

арт. N:0203030260

66 90
лв./бр.

9л

арт. N:0203030269

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

ДЕКОРАТИВНО
ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ 
STUCCODECOR DI PERLA 
SILVER
- възможност за компютърно 
   тониране в цвят по избор
- покривност: 140мл/кв.м.

арт. N:0203050291

73 59
лв./бр.

1.25л 2.5л

арт. N:0203050029

14250
лв./бр.

АКРИЛЕН ЛАК ЗА КАМЪК VIVESTONE UV
- подходящ за защита и декорация на стени, камини, изработени от  
   естествени строителни материали: камък, мрамор, порести 
   камъни или изкуствени материали: тухли, 
   покриви, фаянс, керамика, декоративни гипсови 
   елементи, бетон и др.
- водонепропускливо покритие с голяма  
   устойчивост на неблагоприятни 
   атмосферни условия
- безцветен гланц 

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

6 цвята9 99
лв./бр.

ценa от

ВОДОРАЗРЕДИМ
БАЙЦ-ЛАК ЗА ДЪРВО
SIKKENS CETOL WF761/9810
- защита от атмосферни влияния и UV филтър
- за екстериор и интериор
- опаковка: 750мл  

21 99
лв./бр.

цени от

8 цвята

750мл

арт.N:0202050013

16 99
лв./бр.

2,5л

арт.N:0202050014

52 90
лв./бр.

*пълна информация за цветовете на място в магазина

980мл

арт.N:0204020176

17 99
лв./бр.

2,94л

арт.N:0204020177

4590
лв./бр.

арт. N:0204020179

13990
лв./бр.

9,8л

ФАСАДНА АКРИЛНА БОЯ
ЗА ТОНИРАНЕ ACRYLAN 

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

безплатно 
тониране*

безплатно 
тониране*

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

ФАСАГЕН  УЛТРА

- екстериорна боя за възстановяване, 
  защита и декорация на фасади
- покривност: 12-14 кв.м./л
- цвят: бял

2049
лв./бр.

2.5 л

арт. N:0204010053

3099
лв./бр.

4 л

арт. N:0204010058

62 50
лв./бр.

8.5 л

арт. N:0204010059

10390
лв./бр.

15 л

арт. N:0204010060

НА БЯЛА БАЗА

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ
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12 59
лв./бр.

цени от

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

ИМПРЕГНАНТ ЗА 
ДЪРВО С НАТУРАЛНИ
МАСЛА LUSONOL

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

16 29
лв./бр.

0.9 л

4490
лв./бр.

2.5 л

11 цвята

ПРЕПАРАТ И ОСВЕЖИТЕЛ 
НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ
- почиства посивяването и 
   изсветлява дървото
- подходящ за тераси, градински 
   мебели, дървени палуби, фасади и др.
- действа в дълбочина
- разходна норма: 5-15 кв.м/л 
   в зависимост от абсорбцията 
   на повърхността

14 69
лв./бр.

1л 

арт. N:0205020170

2459
лв./бр.

1л 

арт. N:0205020163

МАСЛО
ЗА ДЪРВО
- с UV защита
- водоотблъскващо
- за тераси, фасади,   
   градински мебели и пр.
- възстановява 
   естествения 
   цвят на дървото

АЛКИДНА БОЯ 
DEKORATOR 3 В 1
- ръждопреобразувател, грунд за 
   метал, декоративно покритие
- покривност: 15 кв.м/л за слой

6 цвятаарт. N:0201010061               
            -0201010065

9 99
500мл

лв./бр.

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

ЛАЗУРЕН ЛАК
TOPLASUR UV PLUS
- ефективна защита при сурови 
   климатични условия
- покривност: до 20 кв.м./л за слой
- опаковка: 750мл

ИМПРЕГНАНТ ЗА ДЪРВО
BELINKA BASE
- съдържа най-съвременни биоциди
- покривност: до 10 кв.м./л за слой
- опаковка: 750мл

арт.N:0202020016

6 99
650мл

лв./бр.
арт.N:0202020003

2399
2.5л

лв./бр.

6 19
цена от

лв./бр.

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

5 59
цени от

лв./бр.
арт. N:0201010070-079

10 цвята

ВОДОРАЗРЕДИМ
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 и механични въздействия 

8 цвята
8 49

650мл

лв./бр.
арт. N:0201010552-559

АЛКИДНА БОЯ 
САТЕН
- покривност: 12 кв.м./л
- опаковка: 650мл

ВОДОРАЗРЕДИМА
БОЯ 

- база за тониране
- полиуретанова акрилна екологична 
антимикробна лакова боя на водна 
основа, за вътрешни и външни 
повърхности от дърво, метал, мазилка, 
стъкло, PVC, алуминий и други

- ефект: мат, сатен гланц
- покривност: 12-15 кв.м./за слой

19 49
лв./бр.

713мл

14 99
лв./бр. 15 59

лв./бр.

безплатно 
тониране

по каретели 
Global, NCS, RAL

15 цвята

НА БЯЛА БАЗА

ВОДОРАЗРЕДИМ ЛАК ЗА ДЪРВО
AQUA
- висока атмосфероустойчивост
- покривност: 10кв.м/л
- oтлично сцепление с основата

12 цвята

14 цвята

арт. N:0202040028-039

11 99
лв./бр.

700мл



175
kg

СТЕЛАЖ
 
- сглобяем,
   метален,
   поцинкован 
- размер: 
   180/90/40см
- безвинтов
   монтаж
- 4 рафта

арт. N:0302120035

4890
лв./бр.

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

2990
лв./бр.

арт. N:0302120042

I СТРОИТЕЛСТВО 5

СТЪЛБА
- алуминиева
- 4 стъпала

арт. N:1107020021

5900
лв./бр.

арт. N:1102050006

49 99
лв./k-кт

ПОЛИМЕРНА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 
ТOP SEAL-107
- вътрешна и външна хидроизолация
   на бетон, циментови замазки, 
   зидария от тухли и блокчета,
   нивелиращ разтвор за ремонти
- компонент 
   А: бяла течност - 5кг туба
   Б: сив  прах - 20кг чувал

8400
лв./бр.

арт. N: 1107050024

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

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

арт. N:1106050084

13 89
лв./бр.

дължина 5м

арт. N:1106050041

2929
лв./бр.

дължина 10м

ЛЕПИЛО-
ШПАКЛОВКА ЗА 
ТОПЛО-
ИЗОЛАЦИОННИ 
ПЛОСКОСТИ
- суха смес за лепене и шпакловане
- високо сцепление с основата
   и изолационния материал
- висока пластичност
- разходна норма:
   за лепене - 5 кг/кв.м., 
   за шпакловане - 3 кг/кв.м. арт. N:1101020095

12 69
лв./бр.

25кг

арт. N:1101010019

9 09
лв./бр.

25кг

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

СИСТЕМА ЗА НИВЕЛИРАНЕ
И ИЗРАВНЯВАНЕ
НА ПЛОЧКИ

9 49
лв.

арт.N:0307050062,63

фуга 1/1.5мм/100бр.

1029
лв.

арт.N:0307050064,65

фуга 2/3мм/100бр.

11 29
лв.

арт.N:0307050068

подложка за фуга 1.5мм/100бр.

15 99
лв.

арт.N:0307050066

клинове 100бр.

Подложки и клинове

арт. N:1101010099

26 49
25 кг

лв./бр.

ЛЕПИЛО ЗА 
ПЛОЧКИ
- за полагане на керамични 
   плочки, естествен камък, 
   гранитогрес върху 
   деформируеми основи
- подходящо за полагане върху 
   подово отопление, балкони, 
   тераси, хидроизолирани
   повърхности
- интериорна и 
   екстериорна употреба
- дълго отворено време
- клас С2ТЕS1
- разход 1.4 - 5кг/кв.м.

*отстъпката важи 
  за всички налични   
  цветове

20 %
ФУГИРАЩИ СМЕСИ
CE40 AQUASTATIC

ФУГИРАЩИ
СМЕСИ
  
- гъвкави, аквастатични 
   фугиращи смеси
- за фуги с ширина до 8мм
- опаковка: 2кг

арт. N: 1101090054 - 
1101090076, 1101090335, 
1101090337, 1101090338, 
1101090343, 1101090344, 
1101090345, 1101090348, 
1101090349 

20 %
НА ВСИЧКИ НАЛИЧНИ 

ПРОДУКТИ

МЕСЕЦ НА

*отстъпката не важи за стоки 
със специална и/или промо цена
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арт. N:1101100101

6 10
лв./бр.

25кг

ВАРОВИКОВ
ПОРТЛАНД 
ЦИМЕНТ
- за строителни разтвори 
   и бетони
- за всички видове 
   довършителни работи

РАЗТВОР ЗА 
ЗИДАРИИ
- варо-циментов разтвор
- подходящ за тухли 
   с вертикални отвори
- не се стича
- разход: ~ 1.7кг/1л разтвор
 

ГИПСОКАРТОНЕНИ
ПЛОСКОСТИ
- размер: 1200/2000мм

арт. N:1105010016

1469
лв./бр.

влагоустойчива 12.5мм

арт. N:1105010013

9 99
лв./бр.

стандартна 12.5мм

арт. N:1101110093 

4 79
лв./бр.

25кг

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

арт. N:1101080015

6 85
лв./бр.

40кг

ГИПСОВО
ЛЕПИЛО 
PERLFIX

арт. N:1101110090

13 49
лв./бр.

25кг

БЕТОНО-
БЪРКАЧКА
- модел: HCM650
- мощност: 800W
- обем: 180 литра
- стоманена предавка

0%лихва 6х94.83лв.

арт. N:0803030040

56900
лв./бр.

арт. N:1101030004

14 79
20 кг

лв./бр.

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

Ceresit 
Пяната с най-добри показатели -  
4 х по-плътна структура*

Ceresit CS 25 
3 х защита - дълготраен цвят,  
устойчив на плесен и вода

Ceresit FT 101 
Уплътнява, лепи и 
запълва - за почти 
всички материали**

www.ceresit.bg

Всички уплътнители и 
монтажни пени Ceresit -15%

Качество за професионалисти
* сред продукти от марка Ceresit
**не се препоръчва за PE,PP, PTFE и естествен камък (вкл. мрамор)

арт. N:0204030391

6200
лв./бр.

Драскана структура 1.5мм

Доставка до 3 дни за Несебър, Приморско и Айтос
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ЪГЛОШЛАЙФ
- модел: GWS 9-125 S Professional
- мощност: 900W
- диаметър на диска: 125мм
- регулиране на оборотите:  
   2800-11000 об./мин-1

арт. N:0801010128

14900
лв./бр.

арт. N:0801020054

139 00
лв./бр.

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

АКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ
- 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

арт. N:0802010189

199 00
лв./к-кт

AКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ
- модел: GSR180-LI Professional Li-Ion
- акумулаторни батерии: 
   18V, 2бр.х2,0Ah
- въртящ момент: 54Nm
- eл. защита на акумулаторните 
   клетки (ECP)
- бързозатягащ патронник: 13мм
- скорости: 2
- куфар за съхранение

арт. N:0802010185

28900
лв./бр.

0%лихва 6х48.17лв.

0%лихва 6х44.17лв.

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

арт. N: 0802030048

265 00
лв./бр.

арт. N:0802010190

129 00
лв./бр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ВИНТОВЕРТ 
- модел: DF0300
- електрически 
- въртящ момент: 21/56Nm 
- захранващ кабел: 2.5м 

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

арт. N:0801010093

10500
лв./бр.

арт. N:0801040082

4890
лв./бр.

ВИБРОШЛАЙФ 
- модел: DAOS180
- мощност: 180W   
- размер на шлифовъчната 
   плоча: 187/90мм

арт. N:0801040073 

9990
лв./бр.

EЛЕКТРИЧЕСКО 
РЕНДЕ 
- модел: DAPL900
- мощност: 900W   
- ширина на рендосване: 82мм 
- дълбочина на рендосване: до 3мм 

ПЕРФОРАТОР 
- модел: SDS Plus 
   DARH26-105C
- мощност: 1050W
- сила на удара: 2.8 J
- режими на работа: 3 
- куфар

арт. N:0802030052 135 90
лв./бр.

арт. N:0802030052

арт. N:0801040096

6200
лв./бр.

ЕКСЦЕНТЪР-
ШЛАЙФ
- 220V EX240E
- мощност: 240W
- размер на шлифовъчната плоча: ∅125мм
- обороти на празен ход: 11000/мин

арт. N:0802010244

5500
лв./бр.

ВИНТОВЕРТ

- 12V PA12Li COMPACT 
- Li-Ion акумулаторни батерии: 
   12V, 2 x 1,5 Ah
- въртящ момент: 28 Nm, 2 скорости
- степени на въртящия момент: 18+1

арт. N:0802010235

7900
лв./бр.

ВИНТОВЕРТ
- 18V PA18C
- Li-Ion акумулаторни 
   батерии: 18V, 2 x 1,5 Ah
- въртящ момент: 
   28 Nm, 2 скорости
- степени на 
   въртящия момент: 18+1

РЪЧЕН 
ЦИРКУЛЯР
- модел: PKS 55
- мощност: 1200W   
- диаметър на диска: 160мм

арт. N:0801030005

159 00
лв./бр.
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КОСАЧКА
- електрическа
- модел: ARM 3650
- мощност: 1400W
- обработваема 
   ширина: 370мм 
- височина на 
   косене: 20-70мм
- обем на коша: 40л

0%лихва 6х44.83лв.

арт. N:0804020144

26900
лв./бр.

КОСАЧКА 
- мощност: 2500W (3.4 к.с.)
- 4-тактов 
   двигател: 139куб./см
- диаметър на 
   косене: 46см
- височина на 
   косене: 25-65мм
- обем на коша: 62л

МОТОРНА
САМОХОДНА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ТРИМЕР
- модел: ART 24
- мощност: 400W
- ширина на косене: 24см
- регулиране на рамото: 80-115см

арт. N:0804020120

109 00
лв./бр.

арт. N:0804020191

129 00
лв./бр.

ХРАСТОРЕЗ
- модел: 220V EasyHedgeCut 45
- мощност: 420W
- дължина на ножа: 450мм
- стъпка на ножа: 16 мм

арт. N:0801020001

14900
лв./бр.

САБЛЕН
ТРИОН

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

0%лихва 6х166.50лв.

арт. N:0804040031

99900
лв./бр.

МОТОФРЕЗА
- бензинова
- модел: DATM80110 
- мощност: 7 к.с., 208 см
- тип двигател: четиритактов 
- брой скорости: 2 напред и 1 назад 
- ширина на фрезоване: 750-1100мм
- дълбочина на фрезоване: 100-300мм

арт. N:0804050060

139 00
лв./бр.

ВОДОСТРУЙКА
- модел:  K2 Universal
- макс. налягане: 110bar
- макс. дебит: 360л/ч
- ротационна дюза 
- воден филтър

ВОДОСТРУЙКА
- модел: UniAquatak125 W/EE
- макс. налягане: 125 bar
- макс. дебит: 360л/ч
- дюза Trio с 3 настройки на струята
- възможност за работа 
   с алтернативен водоизточник

ПОМПА 

- центробежна 
- модел: P2000G
- мощност: 450W
- макс. дебит: 2000л/ч
- макс. напор: 30м
- дълбочина на засмукване: от 8м

арт. N:0804010150

149 00
лв./бр.

ПОМПА
- центробежна 
- модел: P4000G
- мощност: 1100W
- макс. дебит: 4000л/ч
- макс. напор: 46м
- дълбочина на засмукване: от 8м

0%лихва 6х71.50лв.

арт. N:0804010153

42900
лв./бр.

ПОМПА
- хидрофорна 
- модел: HWW4000/25G
- мощност: 1100W
- обем на резервоара: 24л
- макс. дебит: 4000л/ч
- макс. напор: 46м
- дълбочина на засмукване: от 8м

МОТОРЕН
ТРИМЕР
- модел: DBC520-Q
- разглобяем
- мощност: 2200 W (3 к.с.)
- диаметър на косене: 
   42/25.5см, корда/нож
- обем двигател: 52 куб./см
- дължина на рамото: 1.65м

0%лихва 6х44.83лв.

арт. N:0804020174

26900
лв./бр.

арт. N:0809120011

85 00
лв./бр.

ТРИОН 

- верижен за клони 
- приставка към 
   тример DBCH520-Q

арт. N:0804020182, 197

64900
лв./бр.

0%лихва 6х108.17лв.

арт. N:0804010152

25900
лв./бр.

+ КОМПЛЕКТ
АКСЕСОАРИ ЗА 
АВТОМОБИЛ

арт. N:0804050063

24900
лв./бр.

арт. N:0804060093

26900
лв./бр.



 ● Диаметър на диска: 125 мм
 ● Регулиране на оборотите: 4000-11 000 об./мин-1

 ● Номинална мощност: 1150 W

 ● Мощност: 400 W
 ● Макс. дебит: 7980 л/час
 ● Макс. напор: 5 м
 ● Макс. дълбочина на потапяне: 5 м
 ● Диаметър вход/изход: 1''

 ● Мощност: 5.2 kW, 7 к.с.
 ● Работна широчина: 1000 мм
 ● Работна дълбочина: 0-300 мм 
 ● Окомплектовка:  Браздир, 
Плуг, Метални колела, 
Картофовадач, 

 ● Гумени колела и аксесоари 
за фрезоване 

ЪГЛОШЛАЙФ

ПОМПА ВОДНА ПОТОПЯЕМА

МОТОФРЕЗА БЕНЗИНОВА

RD-AG39 0801010068

RD-WP002EX 0804010056

RD-T11

ЗА
 В
С
И
ЧК

И 

ЕЛ
ЕКТРОИНСТРУМ

ЕН
ТИ6990

лв.

8790
лв.

92900
лв.

 ● Номинална мощност: 300 W
 ● Ширина на косене: 22 см

КОСАЧКА-ТРИМЕР
RD-GT26 0804020143

3790
лв.

 ● Мощност: 2200 W, 3 к.с
 ● Диаметър на косене с нож: ø 255 мм
 ● Диаметър на косене с корда: ø 440 мм

КОСА БЕНЗИНОВА С 
НОЖ И КОРДА СГЪВАЕМА
RD-GBC24 0804020184

19990
лв.

КОСАЧКА
RD-LM30 
0804020176

 ● Мощност: 1200 W
 ● Ширина на косене: 320 mm
 ● Регулиране на височината: 

   20-40-60 mm
 ● Обем на коша: 30 l
 ● Препоръчително до: 400 m2

МОТОФРЕЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
RD-ET03 
0804040026
 ● Мощност: 1000 W
 ● Раб. ширина: 365 мм
 ● Раб. дълбочина: 180 мм 12990

лв.

21990
лв.

 ● Номинална мощност: 750 W
 ● Дебит: 2000 л/час
 ● Напор: 55 метра
 ● Максимална всмукателна 
дълбочина: 5 м

 ● Максимална дълбочина на 
потапяне под вода: 5м

 ● Цолаж на помпата: 4'' 102 мм
 ● Размер на изхода: 1''

ПОМПА ВОДНА ДЪЛБОЧИННА
RD-WP34 0804010139

14990
лв.

 ● Номинална мощност: 650 W
 ● Диапазон на наклона: от 0 до 45 °
 ● Дълбочина на рязане - дърво: 65 мм
 ● Регулиране на оборотите: 0-4 000 об./мин-1
 ● Степени на махално движение: 4

ПРОБОДЕН ТРИОН
RD-JS32 0801020061

5690
лв.

0804040039

арт. N:0806050084

17 99
лв./бр.

MTX 

ТРИОН ЗА
ГАЗОБЕТОН
- размер: 500мм
- с твърдосплавни
   пластини

арт. N:0805010149

8500
лв./бр.

DENZEL

ПОЯЛНИК ЗА
ПОЛИПРОПИЛЕН
- модел: DWP-2000
- мощност: 2000W
- за тръби: 20, 25, 32, 40, 50 и 63мм
- t на залепване: 50 -300 °C
- метален куфар

арт. N:0806100709

11 99
лв./бр.

КЛЮЧ
- тръбен, шестостен
- 7 части

арт. N:0805061755

12 99
лв./бр.

арт. N:0809040028

13 99
лв./бр.

арт. N:0806130033

8 99
лв./бр.

НОЖИЦА
- за пластмасови 
   тръби до 42мм

МЕТЧИК
- метрична резба М3-М12,
- комплект
- стомана: 9XC, 59-62 HRC
- размери: М3/М4/М5/М6
  /М8/М10/М12

ШЛАЙФ 
ШАЙБА
- диамантена 125мм
- двуредна

арт. N:0805020348

35900
лв./к-кт

ЛАЗEРЕН 
НИВЕЛИР
- модел: DW088CG 
- кръстосани линии 
- обхват на лазера: 20м 
- точност: +/-0.3 мм/м
- самонивелиране до 4° 
- клас на защита: IP54

арт. N: 0806040048

1350
лв./бр.

ТАКЕР
- ръчен: 4-14мм

арт. N: 0805040025

25 90
лв./бр.

КУФАР ЗА 
ИНСТРУМЕНТИ
И ОРГАНАЙЗЕР
- размер: 
   480/258/255мм 15%

SOLA  НИВЕЛИРИ
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0%лихва 6х59.83лв.
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СВРЕДЛО
- ръчно
- ∅ 150мм
- материал: подсилена 
   борова стомана
- дължина: 1060мм

арт. N:0504010111

3890
лв./бр.

ВИЛА
- четиризъба
- метална дръжка 135см

арт. N:0504010149

4290
лв./бр.

арт. N:0504010148

15900
лв./бр.

ВАЛЯК ЗА
ТРЕВА
- размер: 50см 
- тегло: 11кг

СЪЕДИНИТЕЛ ЗА МАРКУЧ 
- 1/2"(13мм) 

арт. N:0503030137

2 19
лв./бр.

БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА МАРКУЧ 
- 1/2"

арт. N:0503030131

3 19
лв./бр.

БЪРЗИ ВРЪЗКИ+СТРУЙНИК 
- комплект 1/2"(13мм)

арт. N:0503030135

6 99
лв./бр.

УНИВЕРСАЛЕН
ВОДЕН ПИСТОЛЕТ 
- 8 вида струи

арт. N:0503020120

7 99
лв./бр.

МАРКУЧ
 
- градински 
- 1/2""/50м 20bar 13мм
- цвят: металик

арт. N:0503010147

58 90
лв./бр.

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

8 29
лв./бр.

арт. N:0504020119

ГРАДИНСКА 
НОЖИЦА ЗА 
БРАНЕ 

арт. N:0504020127

5 49
лв./бр.

4990
лв./бр.

арт. N:0503020150

ГРАДИНСКА
ПРЪСКАЧКА
- обем: 16л 
- удължител от фибростъкло
- налягане 0,2-0,3 MPa

арт. N:0504010113

2490
лв./бр.

ЛОПАТА
- къмпинг заострена
- метална дръжка 85см

арт. N:0504010112

2990
лв./бр.

ЛОПАТА
- градинска заострена
- метална дръжка 123см

ГРАДИНСКА
ПРЪСКАЧКА
- обем: 5л
- метално удължение

21 79
лв./бр.

арт. N:0503020107

Н О В О

12 %
МАРКУЧИ И ЧАСТИ ЗА 

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

ИЗКУСТВЕНА 
ТРЕВА
- без дренаж
- 2м ширина, 7мм височина
- цвят: Армейско зелен
- гъстота: 50 400 шева/кв.м.
- основа: PP + SBR
- UV устойчива
- цената е за 1кв.м.

арт. N:1004040014

5 99
лв./кв.м.
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арт. N:0501020085

29900
лв./бр.

ГРАДИНСКИ
МЕБЕЛИ
- комплект от 6 части: 
   4 бр. сгъваеми столове, 
   маса и градински чадър
- материал: метал, 
   PVC текстил и стъкло
- прахово боядисана метална 
конструкция 

 Размери на масата: 85 х 85 см, 
височина 70 см, 5 мм темперирано 
стъкло 

 Размери на столовете: ширина 55 
см, дълбочина 65 см, височина 90 см

 Чадър: ф180 см, височина 200 см 

15 %
ГРАДИНСКИ ТЕКСТИЛ

арт. N:0501020087

19900
лв./бр.

ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ

- модел: Havana
- комплект от 3 части
- материал: изкуствен ратан, закалено 
   стъкло и метална конструкция
- размери: стол 60/60/76см, маса ∅55/55см
- цвят: тъмно кафяв

арт. N:0505010058

169 00
лв./бр.

ШАТРА
- металнаконструкция
- размер: 3/3м
- цвят: бежов
- водоустойчива
- със сак 

арт. N:0501040151

14900
лв./бр.

ЛЮЛКА 

- градинска 
- размер: 170/110/153см 
- товароносимост до 220кг
- цвят: бяло-зелено райе

арт. N:0501040163

107 00
лв./бр.

ПЕЙКА 
- градинска
- размер: 122/60/83cм
- метал и дърво

ШЕЗЛОНГ 

- алуминиев
- цвят: бежов арт. N:0501030034

15900
лв./бр.

3399
лв./бр.

арт. N:0501010410

МАСА
- размер: 60/60см
- височина: 75см
- метална тръбна конструкция
- цвят: бял

СГЪВАЕМА
СТОЛ
- размер: 45/45/78см
- метална тръбна конструкция
- цвят: зелен
- макс. товароносимост: 70кг

18 99
лв./бр.

арт. N:0501010409

СГЪВАЕМ

СГЪВАЕМА
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арт. N:0501020074

33900
лв./бр.

ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ
- комплект от 5 части
- 4 бр. столове с възглавници, 1 бр. маса
- стол: 56/66/90см
- маса: 102/102см
- материал: метал, полиестер, 
   текстил и темперирано стъкло
- прахово боядисана метална конструкция
- цвят: черен

арт. N:0501020082

31900
лв./бр.

ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ 

- комплект от 5 части
- 4 столa, 1 маса с отвор за градински чадър
- материал: метал, PVC текстилен и стъкло
- прахово боядисана 
   метална конструкция
- маса: диаметър ∅90см, 
   темперирано стъкло
- стол: 54/70/90см
- цвят: сив

КАШПА
- Tirreno с подложка 
- материал: пластмаса
- цвят: теракота
- устойчива на слънце и ниски температури

арт. N:0502010077

7 19
лв./бр.

- размер: 40/18/15см
- вместимост: 7л

арт. N:0502010078

889
лв./бр.

- размер: 50/18/15см
- вместимост: 9л

арт. N:0502030069

1 29
лв./бр.

5л

арт. N:0502030070

2 39
лв./бр.

10л

арт. N:0502030071

4 59
лв./бр.

20л

арт. N:0502030072

8 99
лв./бр.

40л

ТОРФЕН СУБСТРАТ BIOHUMUS
- универсален органичен тор
- биохумус от червен калифорнийски червей

ТРЕВНИ СМЕСКИ
- опаковка: 500г
- 15-20 кв.м.
- Слънце, Спорт, Easy, Restart

арт. N:0502040511-513, 
0502040606, 0502040611, 012

6 49
лв./бр.

цени от

САКСИЯ
- предназначена за парапет
- размер: 40х27см
- обем: 12.5л
- материал: пластмаса
- цвят: бял, сив, антрацит
- устойчивост на UV лъчи 
   и атмосферни влияния

арт. N:0502011365-367

12 99
лв./бр.

В БУРГАС, НЕСЕБЪР,  
ПРИМОРСКО И ONLINE

арт. N:0501020083

49900
лв./бр.

ГРАДИНСКИ 
МЕБЕЛИ
- 7 части: 6 бр. столове, маса 
   с отвор за градински чадър
- материал: метал, 
   PVC текстилен и стъкло
- прахово боядисана метална конструкция
- размери на масата: дължина 150см,   
   ширина 90см, височина73 см,
   5мм темперирано стъкло
- размери на столовете: ширина 54см,   
   дълбочина 70см, височина 90см
- цвят: черен

СТОЛ
- пластмаса
- цвят: бял

арт. N: 0501010061

1199
лв./бр.

МАСА
- пластмаса
- за градини и балкони
- устойчива на UV лъчи
- размер: 45/45см
- височина: 60см
- цвят: бял

арт. N:0501010391

17 99
лв./бр.

СТОЛ
- модел: TESORO
- пластмаса
- за градини и балкони
- размер: 57/90см
- цвят: зелен

21 49
лв./бр.

арт. N:0501010060

4400
лв./бр.

арт. N:0501010069

МАСА
- модел: ISOLA
- пластмаса
- размер: 70/70 см
- височина: 72см
- цвят: зелен

0%лихва 6х83.17лв.0%лихва 6х53.17лв.

0%лихва 6х56.50лв.



13 39
лв./бр.

арт. N:0502070094

ДЕКОРАТИВЕН 
КАМЪК БЯЛ 
МРАМОР
- Thasos
- 30-60мм
- опаковка: 20кг

ЛАНДШАФТЕН 
ОГРАНИЧИТЕЛ 
БОРДЮР 
ЗА АЛЕИ И ЛЕХИ
- висока UV защита
- висока гъвкавост
- лесен за обработка и рязане
- размер Д/Ш/В:  100/8/4.5см
- 4 броя в комплект
- в комплекта са включени 
   пластмасови пирони арт. N:0502080186

675
лв./л.м. 2699

лв./к-кт
арт. N:0502080186

28 90
лв./бр.

арт. N:0502070083

ДЕКОРАТИВНА
ОГРАДА
- материал: пластмаса
- размери: 270/15.5см
- подходяща за лехи, алеи,  
   пътечки и декорации
- лесно и удобно сглобяване
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*С ПОДАРЪК КАМЪНИ
   ЗА АРАНЖИРАНЕ

СЪС СЕНЗОРСЪС СЕНЗОР

САКСИЯ 
С ПОДЛОЖКА*
- серия: Barcelona
- размер: 26/14см
- материал: керамика
- за стайни растения
- цвят: бял

арт. N:0502011612

21 59***

лв./бр.

КАМЪНИ ЗА
АРАНЖИРАНЕ
- размер: 9-13мм
- цвят: Бял
- опаковка: 0.5кг 
арт. N:0607061110

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

арт. N:0902010266-269

2099
лв./бр.

надолу, нагоре, 
висящ, стоящ h43

арт. N:0902010270

4299
лв./бр.

стоящ h100

арт. N:0902010289, 291

38 99
лв./бр.

надолу

арт. N:0902010290, 292

35 99
лв./бр.

висящ

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

арт. N:0902030119

1899
лв./бр.

арт. N:0902030120

2499
лв./бр.

ФАСАДНИ АПЛИЦИ
- серия: SYDNEY*
- мощност: 60W E27
- цвят: никел мат
- материал: щампована стомана 
  степен на влагозащита: IP 44

LED ПРОЖЕКТОРИ
СЪС СОЛАРНИ ПАНЕЛИ
- серия: ISOLA LED**
- живот: 25000 часа
- студена светлина: 6400К
- вграден светодиоден източник 
- степен на влагозащита: IP 65

арт. N:0902030129

51 90
лв./бр.

30W 350lm

арт. N:0902030130

77 90
лв./бр.

60W 550lm

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

LED АПЛИК
- модел: TANIS LED* 
- мощност: 15W 1000lm   
- живот: 50 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- степен на влагозащита: IP 65

19 59
лв./бр.

цена от

арт. N:0902030088-091

27 99
лв./бр.

арт. N:0901031060

FFA
G

Н О В О

GGA
G

*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас: E, F, G **Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

***артикулът не е част от промоционалната оферта
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 ПЕНДЕЛ
- висящо
- цокъл: 3хЕ27
- мощност: 3х60W
- височина от тавана: 90см
- височината може 
   да се регулира
- размер на абажура: ∅30см
- материал: метал
- цвят: черен

арт. N:0901020461

5400
лв./бр.

арт. N:0901030452

7 69
лв./бр.

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

арт. N:0901030454

11 69
лв./бр.

ПЛАФОН
- модел: PAI*
- хром държач
- декоративно стъкло
- диаметър: ∅300
- мощност: 60W E27

LED
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА** 

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

57 90
лв./бр.

арт. N:0901030947

тройка 20W 1350lm

8290
лв./бр.

арт. N:0901030948

четворка 35W 2190lm

8290
лв./бр.

арт. N:0901030949

петица 36W 2160lm

арт. N:0901031025

16900
лв./бр.

арт. N:0901031024

139 00
лв./бр.

LED 
ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА**

- мощност: 45W, 59W
- с променяща се цветна температура 
   3000К, 4000К, 6000К
- размер: 46см, 60см
- цвят: черен

*крушките не са включени в цената

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА
- модел: HOROS*
- цвят: черен
- 1 х Е27
- 3 х Е27

19 99
лв./бр.

арт. N:0901050463

2499
лв./бр.

арт. N:0901050464

арт. N:0901030950

4899
лв./бр.

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

ПЛАФОН
- модел: ECLYPCE LED**
- мощност: 80W
- живот: 25 000 часа
- ∅ 50см
- с променяща се цветна 
   температура 3000К, 
   4000К, 6400К
- с дистанционно управление арт. N:0901030957

119 00
лв./бр.

ПЛАФОНЪТ МОЖЕ ДА СВЕТИ 
В ДВА ЦВЯТА 

ЕДНОВРЕМЕННО!

4299
лв./бр.

арт. N:0901030822

тройка

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА*
- мощност: 40W Е27
- цвят: хром/ 
   прозрачно стъкло с коноп 

13 99
лв./бр.

арт. N:0901030820

аплик

2999
лв./бр.

арт. N:0901030821

двойка

*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас: E, F, G
арт. N:0901040316

52 90
лв./бр.

ЛАМПИОН**
- мощност: 8W
- с променяща се цветна 
   температура 3000К,   
   4000К, 6500К
- цвят: черен

GGA
G

GGA
G

арт. N:0901040210 - 211

17 99
лв./бр.

НАСТОЛНА
ЛАМПА* 

- 1 x E14 40W
- цвят: капучино и кафяво

**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

GGA
G
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- за вграждане и открит монтаж
- с от 4 до 36 елемента

20 %
АПАРТАМЕНТНИ ТАБЛА

MUTLUSAN

КЛЮЧОВЕ
И КОНТАКТИ
- цвят: инокс

арт. N:0904011056

4 29
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904011051

3 79
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904011052

4 49
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904011058

5 99
контакт двоен

лв./бр.
арт. N:0904011055

49
ключ девиаторен

лв./бр.4
арт. N:0904011104

4 29
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904011090

5 99
контакт двоен

лв./бр.

арт. N:0904011092

3 79
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904011094

4 49
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904011096

49
ключ девиаторен

лв./бр.4

КЛЮЧОВЕ 
И КОНТАКТИ 
- серия: CANDELA
- цвят: черен

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ
- серия: NILOE
-  цвят: бял

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

9 99
лв./бр.

арт. N:0901070285

∅95 18W

14 39
лв./бр.

арт. N:0901070286

∅150 24W 

2499
лв./бр.

арт. N:0901070287

∅195 36W 

17 99
лв./бр.

арт. N:0901060085

18W 600mm 1650lm

2999
лв./бр.

арт. N:0901060086

36W 1200mm 3350lm

35 99
лв./бр.

арт. N:0901060087

45W 1500mm 4200lm

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

LED 
OСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 

- серия: ATICO LED**
- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна
   светлина: 4000К
- мощност: 18W, 36W, 45W
- степен на влагозащита: IP65

РАЗКЛОНИТЕЛИ

- защита от гръм
- цвят: бял с ключ
- кабел: 1.5м

4 гнезда

3699
лв./бр.

арт. N:0905050199

6 гнезда

4399
лв./бр.

арт. N:0905050200

арт. N:0906040074 - 075

1 39
лв./бр.

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ
- живот: 25000 часа
- топло бяла: 3000К
- неутрална дневна: 4000К
- мощност: 10W E27

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ

- серия: CAMEO LED
- живот: 25 000 часа
- топло бяла светлина: 3000К
- неутрална дневна: 4000К
- 6W 470lm E14 
- 6W 470lm E14

арт. N:0906040086-087 

2 29
лв./бр.

GGA
GGGA

GGGA
G

1 99
лв./бр.

арт. N:0906040242-244

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ
- серия: BETA LED
- живот: 15000 часа 
- топло бяла светлина: 3000K
- неутрална дневна: 4000К
- студена светлина: 6400К
- 3W G5.3 3000K, 4000K, 6400K

арт. N:0904010954

6 99
контакт двоен

лв./бр.

арт. N:0904010967

1 09
рамка единична

лв./бр.

арт. N:0904010953

3 19
контакт единичен

лв./бр.
арт. N:0904010949

3 29
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904010950

3 99
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904010951

3 59
ключ девиаторен

лв./бр.

**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

LED СВЕТОДИОДНИ 
ПАНЕЛИ**
ЗА ВГРАЖДАНЕ
- к-т с LED захранване
- цвят: бял 
- неутрална дневна светлина: 4200К
- студена светлина 6500К

4 69
лв./бр.

цена от 

4 09
лв./бр.

цена от 

FFA
G

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

10 мм

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

арт. N:1005010343

2039
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

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

8 мм

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

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

8 мм

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

8 мм

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

8 мм

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

8 мм

13 69
лв./кв.м.

клас: 31/АС3

арт. N:1005010310

18 39
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

арт. N:1005010348

13 99
лв./кв.м.

клас: 33/АС5

арт. N:1005010229

15 99
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 

арт. N:1005010218

17 39
лв./кв.м. 

клас: 32/АС4

арт. N:1005010337

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ 22 КЛАС

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

арт. N:1004020001

9 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1005010346

19 99
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

*до изчерпване на наличностите
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арт. N:1001030477, 528, 686

19 99
лв./кв.м.

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

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

арт. N:1002030656-658

16 99
лв./кв.м.

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

- ефект: матиран релеф 

Н О В О

арт. N:1001030596, 1001030773

17 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1002030710

3999
лв./кв.м.

арт. N:1001030701

21 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1001030141

13 69
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС 

- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: червен
- ефект: речен камък

арт. N:1002030685-687

2499
лв./кв.м.

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

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер:  60/120
- цвят: бял и сив
- ефект: полиран мрамор, ректифициран

арт. N:1006020244

11 99
лв./бр.

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

арт. N:1006020012

5 69
лв./бр.

PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР: БЯЛ МАТ
- покривност лист: 0,50кв.м./бр.
- размер: 25/200/0,8см



ФАЯНС
- първо качество 
- размер: 25/50см
- цвят: бял, зелен

арт. N:1001010419, 423, 
1001030380

18 99
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: зелен
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ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: сив

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

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

арт. N:1001010557-558

17 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1001030578

17 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1001040558-559

19 99
лв./кв.м.

арт. N:1001010441

2490
лв./кв.м.

арт. N:1001040467

2990
лв./кв.м.

арт. N:1001030399

21 90
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33/33см
- цвят: бял
- ефект: мрамор

ФАЯНС 

- първо качество
- размер: 25/50см
- ефект: мрамор

ДЕКОР
- първо качество
- размер: 25/50см
- ефект: мозайка

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

*до изчерпванеарт. N:1002030556

4099
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: св.бежов, т.бежов
- ефект: травертин

арт. N:1001030539, 540

16 99
лв./кв.м.

20 %
ПЕРВАЗИ И АКСЕСОАРИ

VOX

арт. N: 1001020169,
1001010450-451, 
1001010697-698

17 99
лв./кв.м.



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

6
години

гаранция

арт. N:0402070394

13500
лв./бр.

550мм

арт. N: 0101010688 

36900
лв./бр.

ШКАФ С 
МИВКА
- PVC 
- размер: 60/45/61см 
- окачен

арт. N: 0101010686, 687

23900
лв./бр.

ШКАФ С 
ОГЛЕДАЛО
- десен/ляв
- PVC 
- размер: 60/15.3/65см 

с LED 
осветление
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ВОДОУСТОЙЧИВ 
МАТЕРИАЛ-PVC

арт. N:0101010572

21400
лв./бр.

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

арт. N:0101010573

32400
лв./бр.

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

ОГЛЕДАЛО
ЗА БАНЯ

- с LED осветление
- размери: 50/70см 

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
- серия: Ewen
- полирезин
- свободностоящи 

арт. N:0106011577

6 99
лв./бр.

чаша за памук

арт. N:0106011579

4 69
лв./бр.

сапунерка

арт. N:0106011578

5 99
лв./бр.

чаша за четки за зъби

арт. N:0106030383

15 49
лв./бр.

четка за тоалетна

арт. N:0101030173

9900
лв./бр.

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

арт. N:0105010336

39900
лв./бр.

МАТИРАНО СТЪКЛО 
С ДЕБЕЛИНА 6мм 

В БУРГАС, РАВДА 
ПРИМОРСКО И ONLINE

В БУРГАС, РАВДА 
ПРИМОРСКО И ONLINE

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

арт. N:0101010613

319 00
лв./бр.

арт. N:0105010361

42900
лв./бр.

ДУШ КАБИНА С
ПОДДУШОВО КОРИТО

- модел: Блейк
- овал размер: 90/90см
- черен профил
- стъкло с дебелина 4мм 
- тонирано стъкло

0%лихва 6х71.50лв.
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арт. N:0102030194

77 00
лв./бр.

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

27 99
лв./бр.

арт. N:0102030195

ТРЪБНО 
ОКАЧВАНЕ
- модел: Luxor
- материал: ABS
- защита от 
   натрупване на варовик
- сапунерка и адаптер

12 99
лв./бр.

арт. N:0102030203

КОМПЛЕКТ
ЗА БАНЯ
- модел: Mustang
- ръчен душ 3 функции, 
   с държач и шлаух

арт. N:0102040064

9 99
лв./бр.

РЪЧЕН 
ДУШ
 
- 1 функция 
- размер: 70мм

арт. N:0102040244

30 99
лв./бр.

КОМПЛЕКТ
ЗА БИДЕ
- с душ/шлаух и държач

арт. N:0103030106

217 00
лв./бр.

 МОНОБЛОК
- комплект: тоалетна  
   чиния със задно оттичане,  
   казанче с механизъм, 
   тоалетна седалка 
   със забавено падане
- цвят: бял

ВЕНТИЛАТОР 
ЗА БАНЯ 

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

ДУШ
СИСТЕМА
- модел: Емма
- телескопична система
- ABS пита: 20/20см
- ABS подвижен душ
- ABS лавица
- превключвател 
   с 2 позиции

арт. N:0102030215

99 00
лв./бр.

арт. N:0102030255

59900
лв./бр.

арт. N:0103030128

109 00
лв./к-кт

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

на керамиката

10
години

гаранция
КОМПЛЕКТ 
ЗА БАНЯ 
ОТ 4 ЧАСТИ
- структура за вграждане 
- двустепенен бутон
- конзолна (окачена) 
   тоалетна чиния
- седалка за тоалетна чиния 
   с функция забавено падане

арт. N:0104020043

49900
лв./бр.

0%лихва 6х83.17лв.

МИВКА
- модел: President
- размер: 55см
- цвят: бял

арт. N:0103010247

4300
лв./бр.

ПОЛУКОНЗОЛА
- модел: President
- цвят: бял

арт. N:0103010248

37 00
лв./бр.

*смесителят не е 
включен в цената

 ДУШ 
СИСТЕМА С 
ТЕРМОСТАТ 
- модел: 
   Vitalio Start 250 Cube
- пита, рамо за душ    
   ръчен душ
- шлаух 1750 mm

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35мм

арт. N:0102010630

127 00
вана/душ, стенен

лв./бр.

вана/душ, стоящ

арт. N:0102010622

11400
лв./бр.

за умивалник, стоящ, 
с Click изпразнител

арт. N:0102010631

10700
лв./бр.

СМЕСИТЕЛ ЗА 
УМИВАЛНИК арт. N:0102010739

13900
лв./бр.

стоящ

арт. N:0905030051

49 99
инокс 

лв./бр.



15 %
ЗА ВСИЧКИ НАЛИЧНИ 

АРТИКУЛИ LEIFHEIT
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Bosch – Енергоспестяващи решения за топла вода

Tronic 1000 T
  Обем 50 л, 1,5kW, 

диаметър 39 см
  Термокерамично 

покритие
  Вертикален, вградена 

механична регулация
  Енергиен клас С

235 лв. код: 0702030411

TR1000 4T
  Монофазен проточен 

водонагревател 3,5kW, 230V, 
с хидравлично управление, с 
горни връзки

  Защита чрез температурен 
ограничител, пресостат и 
тръбен нагревател

  Предпазител 16А
  Размери: 144x100x250 mm
  Eнергиен клас A

215 лв. код: 0702010048

Tronic 4000 ET
  Малък електронен водонагревател,  

7.2 kW, 230V, с електронно управление, 
за монтаж под мивка

  Спестява до 20% енергия и вода в 
сравнение с хидравлично управляваните 
малки проточни бойлери

  Размери: 140x88x185 mm
  Eнергиен клас A

315 лв. код: 0702010049

GCV 8044 20 D03 TSR

219 лв.

▶ Обем: 80 л
▶ Мощност: 2000 W
▶ Диаметър: 44 см
▶ Енергиен клас C

артикулен номер: 0702030371

BiLight Smart BiLightCompact Line

GCV 8035 30 B12 TSRE GCV 10044 30 B12 TSRGCA*/ GCU 0715 G01 RC

311 лв. 311 лв.155 лв.

Обем: 80 л
Мощност: 3000 W
Диаметър: 35 см
Енергиен клас B

Обем: 100 л
Мощност: 3000 W
Диаметър: 44 см
Енергиен клас C

Обем: 7 л
Мощност: 1500 W
Енергиен клас A*/B

GCA* GCU

артикулен номер: 0702020034*/ 0702020035 артикулен номер: 0702030449 артикулен номер: 0702030391

Малолитражен бойлер 
за монтаж над*/под мивка

Вертикален SLIM ел. бойлер Вертикален ел. бойлер
ELPROM
Вертикален ел. бойлер

арт. N:0102020276

187 00
лв./бр.

СМЕСИТЕЛ 
ЗА МИВКА
- стоящ
- с изтеглящ шлаух

арт. N: 0601010099

22900
лв./бр.

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

арт. N:0706060054

22999
лв./бр.

МЕЛНИЦА ЗА 
ОТПАДЪЦИ
- кухненскa

арт. N:0605030781

4969
лв./бр.

КОМПЛЕКТ 
ЗА ПОЧИСТВАНЕ 

- модел: Ултрамакс
- 100% микрофибър за максимална 
   ефективност при почистване, 
- изключително абсорбиращ
- възможност за пране в пералня

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

МИВКА
- полимергранитна
- 
- цвят: бежов, черен, сив
- размер: 44/76/18.5см, 
   44/65/17см, 48/79/17см

279 00
лв./бр.

ценa от

СМЕСИТЕЛ И
АВТОМАТИЧЕН 
СИФОН



УШИВАНЕ ПО РАЗМЕРИ 
ОТ КЛИЕНТА

СПАЛНО БЕЛЬО 
РАНФОРС - цвят: бял

арт. N:0604051379

9 59
лв.

чаршаф
150/240см 1бр.

арт. N:0604051376

17 39
лв.

плик
150/220см 1бр.

арт. N:0604051377

2359
лв.

плик
200/220см 1бр.

арт. N:0604051375

6 19
лв.

калъфка
52/72см 2бр.

арт. N:0604051378

15 59
лв.

чаршаф
220/260см 1бр.

арт. N:0604050810

14 19
лв.

чаршаф
220/240см 1бр.
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ЗАВИВКА
- пълнеж: силиконови влакна 
   150 г/кв.м.
- размер: 150/210см

арт. N:0604070521

16 99
лв./бр.

арт. N:0602060428

12499
лв./бр.

ВЪЗГЛАВНИЦА  
 
- силиконов пълнеж  
- лицев плат: микрофибър 
- размер: 50/70см  
- тегло: 650г

ХАВЛИЕНА
КЪРПА
- 400г/кв.м. 
- 100%памук
- цвят: бял

арт. N:0604011428

1 29
30х50см

лв./бр.
арт. N:0604011358

8 59
70х140см

лв./бр.

арт. N:0604011357

3 99
50х90см

лв./бр.

арт. N:0604050972

1469
90х200см

лв./бр.
арт. N:0604050973

1999
144х200см

лв./бр.

15 %
ЗА ВСИЧКИ ХАВЛИИ 

„ЯНА“

15 %
СПАЛНО БЕЛЬО

STORY HOME

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ
- 19 части
- порцелан 
- декор: бял на сребристи ивици 

 ЧАШИ
 
- бордо 590мл/6бр., арт.N:0602010825      29,99лв.
- бяло вино 390мл/6бр., арт.N:0602010823        26,99лв.
- шампанско 230мл/6бр., арт.N:0602010894      26,99лв.

ЧАШИ
- ликьор 60мл/6бр., арт.N:0602011374         17,39лв.
- безалк. напитки 420мл/6бр., арт.N:0602011375   24,99лв.
- концентрат 260мл/6бр., арт.N:0602011376       19,59лв.
- концентрат 400мл/6бр., арт.N:0602011377       23,49лв.

ПРИБОРИ 
ЗА ХРАНЕНЕ ZARIF

- вилица за десерт, 6бр., арт.N:0603020080 5,19лв.
- вилица основна, 6бр., арт.N:0603020079   8,19лв.
- нож основен, 6бр., арт.N:0603010262   9,89лв.
- лъжица за кафе, 6бр., арт.N:0603030100  3,79лв.
- лъжица за чай, 6бр., арт.N:0603030099  5,19лв.
- лъжица основна, 6бр., арт.N:0603030098  8,19лв.

ПРОТЕКТОР 
ЗА МАТРАК
- хавлиен, водонепромокаем

арт. N:0604030139

6 29
лв./бр.

СЪДОВЕ 
ЗА ХРАНЕНЕ
- аркопал

КУПА
- размер: 14/14см, арт. N:0602080029  2,09лв.
- размер: 25/25см, арт. N:0602080030  8,09лв.
 

ПЛАТО
- размер: 18/21см, арт. N:0602020595  2,09лв.
- размер: 21/28см, арт. N:0602020596  2,89лв.
- размер: 24/33см, арт. N:0602020303  4,59лв.
- размер: 31/31см, арт. N:0602020033  3,85лв.

ЧИНИЯ десертна, дълбока, основна
- размер: 20/20см/6бр., арт. N:0602020075  12,99лв.
- размер: 22.5/22.5см/6бр., арт. N:0602020077   14,59лв.
- размер: 27/27см/6бр., арт. N:0602020076    14,59лв.

СТЪКЛЕНИ ЧАШИ 
- за водка 195мл, 12бр., арт. N:0602011454  9,99лв./к-кт
- за вода 290мл, 12бр., арт. N:0602011456  9,99лв./к-кт
- за уиски 245мл, 12бр., арт. N:0602011458  11,79лв./к-кт

СТЪКЛЕНИ ЧАШИ
- за ракия, 190мл, 6 бр. арт. N:0602010166  8,39лв./к-кт
- за бяло вино, 210мл, 6 бр. арт. N:0602010165 8,89лв./к-кт
- за червено вино, 260мл, 6 бр., арт. N:0602010168 8,29лв./к-кт

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



23I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

арт. N:0706040002

57 99
лв./бр.

ТРИМЕР ЗА 
ТЯЛО

- модел: BG3010/15
- тип: безжичен
- време за работа: до 50мин
- работа под вода

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

арт. N:0706040105

35 99
лв./бр.

арт. N:0706040110

43 99
лв./бр.

ЕПИЛАТОР
- модел: BRE225/00
- 2 скорости
- миеща се глава
- електрическо   
   захранване 

арт. N:0706020054

3999
лв./бр.

МАША 
ЗА КОСА
- модел: BHB862/00
- цилиндър: ∅16мм
- керамично покритие
- макс. температура: 200°C

Н О В О

АСПИРАТОР
- телескопичен
- модел: SL 102 2T 60 WX
- мощност: 2х125W 
- макс. дебит: 483 куб.м/ч
- въздуховод: ∅120мм
- цвят: бял с иноксов панел арт. N:0701090075

12900
лв./бр.

арт. N:0701080103

15900
лв./бр.

GAMALUX 

МИНИ ГОТВАРСКА ПЕЧКА
- модел: 7501/2 
- обем: 36л
- мощност фурна: 2 х 750W
- котлони: ∅15см х1000W/
                      ∅19см х1500W
- две емайлирани тави
- габарити: 47,5/54,7/35см 
- тегло: 11,83кг арт. N:0701040071

15900
лв./бр.

LED ТЕЛЕВИЗОР

- 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

арт. N:0704010414

34900
лв./бр.

0%лихва 6х58.17лв.

FFA
G

арт. N:0705050144

35 99
лв./бр.

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

арт. N:0705070116

2999
лв./бр.

КАФЕМАШИНА
- модел: CM-108
- филтърна
- капацитет: до 10 чаши кафе
- обем: 1.25л
- мощност: 750W
- постоянен филтър

арт. N:0705050158-159

2899
лв./бр.

МИКСЕР
- модел: V51110A
- мощност: 500W
- 5 степени+турбо
- цвят: син/червен

5
години

гаранция

арт. N:0704030028

2499
лв./бр.

СТОЙКА ЗА LED/LCD TV
HAUSBERG**

- модел: HB-H 04R
- за монитори до 42"
- VESA: до 200х200 мм
- макс. тегло: 35 кг
- обхват на завъртане: 90°
- обхват на наклона:  + 15°

арт. N:0706030120

2499
лв./бр.

СЕШОАР 
ЗА КОСА
- модел: V51100I
- 2 степени на скоростта
- 3 степени на t°
- DC двигател
- концентратор 
   и дифузер в к-кт

Н О В О

арт. N:0705060157

3499
лв./бр.

ЕЛ. КАНА
- модел: KT301BX
- мощност: 2200W
- kапацитет: 1.5л
- корпус: неръждаема 
   стомана/PVC
- aвт. изключване при кипене

**артикулът не е част от промоционалната оферта

*до изчерпване на количествата

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
- модел: MO20E1W
- мощност: 800W
- обем: 20л
- ръчно управление
- 5 степени на мощност
- размери: 48.2/29.4/38.6см

ЯЙЦЕВАРКА 

- модел: EKE001
- мощност: 350W
- автоматично изключване
- капацитет: 7 яйца
- 3 нива на варене
- звукова аларма

арт. N:0705140238

19 99
лв./бр.

НАЛИЧНИ В РАВДА, ПРИМОРСКО, АЙТОС И ONLINE
В БУРГАС ПО ПОРЪЧКА



Technology for all

Всеки един от нашите модели е внимателно 
проектиран за  максимален комфорт и удобство. 

Посетете www.tesla.info, за повече полезна информация.
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Хладилник с вътрешна камера
модел: RS0905H1
обем на хладилната част: 83 л
обем на горната камера: 10 л
ниво на шум: 39 dB
размери(В/Ш/Д):85х48х45см
цвят: бял

Хладилник с горна камера
модел: RD2101H1
обем на хладилната част: 168 л
обем на горната камера: 37 л
ниво на шум: 42 dB
размери(В/Ш/Д): 143х55х56см
цвят: бял

Климатик*
модел: TT34ЕX81-1232IAW
вътрешно тяло( В/Ш/Д): 25х77,7х19,7см
външно тяло( В/Ш/Д): 49,7х77,7х29см
ен.клас охлаждане/отопление: A++/A+
капацитет: 12000BTU
подходящ за помещения до 30 м2
WiFi управление
"Откриване на течове на
хладилен агент"
Самопочистване
*Цената е без включен монтаж
**Монтажът трябва да бъде осъществен от 
квалифициран специалист 
***Удължаването на гаранцията - след 
регистрация на сайта  www.tesla.info/bg

Минибар
модел: RS0400M1
вид: компресорен
размери(В/Ш/Д): 49,2х47,2х45см
общ полезен обем: 43л
ниво на шум: 43dB
цвят: бял

Артикул номер: 
0701010261

Артикул номер: 
0701010243

Артикул номер: 
0701030236

Артикул номер: 
0701010242

239 лв00 169 лв00

Пералня
модел: WF61062M
вид: свободностояща
капацитет: 6.5кг
максимални обороти: 1000 об.мин
размери(В/Ш/Д): 85х59.5х40см
цвят: бял

E

F

F F

379 лв00

379 лв00

Основни уреди за 
всеки апартамент!

5

3+2

5

5

Артикул номер:
0703010042

669 лв00

е търговска марка на Бошнаков ЕООД

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

Стани наш фен
и на страницата ни във

MASTERHAUS Приморско: 
пон. - съб. : 8.30-19.45 ч;
нед.: 9.00-19.00 ч; 
тел.: 0550 / 33 901
MASTERHAUS Айтос:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч; 
нед.: 9.00-19.00 ч; 
тел.: 0558 / 29 960

Всички стоки могат 
да бъдат закупени и 

онлайн на 
www.masterhaus.bg

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! 
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