20 години създаваме заедно
2022

ЮНИ
22

18%

от 1 до 30 юни 2022

20

23
24
25
26

седмици
с невероятни отстъпки AЛКИДНИ И

ВОДОРАЗРЕДИМИ БОИ

15 %

30.05.-05.06.

15 %
ЛАКОВЕ И
ИМПРЕГНАТОРИ

06.06.-12.06.

ИНТЕРИОРНИ И
ЕКСTЕРИОРНИ БОИ

13.06.-19.06.

ВСЯКА СЕДМИЦА ОТ 30.05.2022 ДО 16.10.2022 ОЧАКВАЙТЕ ОТСТЪПКИ НА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

10%

15 %
СМЕСИТЕЛИ

20.06.-26.06.
www.masterhaus.bg

БОЙЛЕРИ

27.06.-03.07.
*Отстъпките не важат за артикули на промо, разпродажба или друга специална цена

ПАЗАРУВАЙTE ОНЛАЙН ОТ УДОБСТВОТО НА ДОМА !

БАРБЕКЮ*

ЖАДУВАНА

- с колела
- емайлирана стомана
- височина: 72см
- 3 височини за скарата
- диаметър на скарата: ∅41см

47 00

лв./бр.

БАРБЕКЮ

арт. N:0505020058

*артикулите не са част от
промоционалната оферта

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

ПРИБОРИ ЗА БАРБЕКЮ
- решетъчна лъжица, щипка и вилица
- материал: стомана
- дръжки от светло дърво
- връзки за закачане

42 90

лв./бр.

15 39

арт. N:0505020069

ЧУГУНЕНО
БАРБЕКЮ

лв./бр.

арт. N:0505030077

МАСА

ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА
- 10кг

36 90

2490

11

СТОЛ

лв./бр.

арт. N:0501010245

НОЖИЦА
ЗА ХРАСТИ
- 620мм
- карбонова стомана

23 99

лв./бр.

арт. N:0504020134

ХЛАДИЛНА
ЧАНТА
- обем: 18л

19

СТОЛ

- пластмаса
- цвят: бял

99

99

лв./бр.

арт. N:0505060073

лв./бр.

арт. N:0501010202

арт. N:0505030055

- пластмаса
- цвят: бял

89 00

лв./бр.

лв./бр.

СТОЛ

- с метална основа и шиш
- размер на скарата: 56/27см
- височина: 64см
- сгъваема стойка

- ∅60см
- пластмаса
- цвят: зелен

- пластмаса
- цвят: зелен

12 99

12 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0501010063

арт. N:0501010064

НОЖИЦА
ЗА ТРЕВА
- фиксирана
- острие от поцинкована
стомана

27 99

лв./бр.

арт. N:0504020016

ПЛАЖЕН
ДЮШЕК
- размер: 188/71см
- различни цветове

33

39

лв./бр.

арт. N:0505040002

I ТВОЯТА ГРАДИНА

арт. N:0505020037

МАСА

МАСА

- пластмаса
- размер: 70/70/72см
- цвят: бял

- пластмаса
- размер: 70/110см
- цвят: зелен

4400

лв./бр.

арт. N:0501010068

58 90

лв./бр.

арт. N:0501010326

ГРАДИНСКА ПРЪСКАЧКА
- обем: 5л
- раменна
- индикатор на нивото
- налягане 3 бара

49 99

лв./бр.

арт. N:0503020162

НАДУВАЕМ
БАСЕЙН

139 00

- диаметър: ∅244см
- височина: 61см
- в комплект с филтърна помпа
лв./бр.
и филтър за пречистване
арт. N:0505040113
- вместимост: 1942л

2

ГРАДИНА
ИЗКУСТВЕНА
ТРЕВА
- без дренаж
- ширина: 2м
- дебелина: 7мм
- гъстота: 50 хил./кв.м.
- UV устойчива

5 99

лв./кв.м.

арт. N:1004040014

- ширина: 2м
- дебелина: 20мм
- гъстота: 16 хил./кв.м.

15

СИСТЕМА ЗА
МЪГЛУВАНЕ

99

лв./кв.м.

арт. N:1004040013

- комплект 15м
- 8 месингови дюзи

- комплект 7,5м
- 5 месингови дюзи

Минимално количество за поръчка: 2кв.м (1х2м)

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

33 99

лв./бр.

арт. N:0501010387

19 99 33 99
лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0503010131

арт. N:0503010132

ПОХОДНО
ЛЕГЛО
МАСА

- размер: 30/80/190см
- с ламели

39 90 113 00

- метална със
стъклен плот
лв./бр.
- размер: ∅60см
- цвят: черен мат арт. N:0501010388

лв./бр.

арт. N:0505010004

159 00

ШЕЗЛОНГ
- алуминиев
- цвят: бежов

лв./бр.

арт. N:0501030034

*част от артикулите не са налични в MASTERHAUS Айтос, но могат да бъдат доставени по поръчка.

НОВО
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
- цвят: черен
- материал: алуминий
- мощност: 2хЕ27 20W LED
- степен на влагозащита: IP44

44 99

лв./бр.

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ

арт. N:0902030150

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

нагоре, надолу, висящ

29 99

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

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

26 99

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

лв./бр.

арт. N:0902030133, 134

LED ПРОЖЕКТОР**

A

- живот: 20 000 часа
- студена светлина: 6400К
- вграден светодиоден източник
- мощност: 10, 20, 30W
- степен на влагозащита: IP44
цена от

G

19 99

лв./бр.

F

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА

надолу, нагоре, висящ

25 99

- серия GRENADA*
- цвят: никел мат
- материал: щампована стомана
- мощност: 35W GU10
- степен на влагозащита: IP44
2хGU10
1хGU10

22

99

лв./бр.

арт. N:0902030140-142
арт. N:0902010250
*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас: Е, F, G

I ТВОЯТА ГРАДИНАТА

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ

лв./бр.

арт. N:0902010262-264

26 99

лв./бр.

стоящ h100см

52 90

лв./бр.

арт. N:0902010251
арт. N:0902010265
**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

3

ПЛАЖЕН
СТОЛ
- размери: 45/50/50см
- цвят: син

16 99

лв./бр.

ДЕКОРАТИВЕН КАМЪК

арт. N:0501010411

12 99

- бял мрамор
- размер: 10-30мм
- 20кг

лв.

арт. N:0502070093-094

ПЛАЖЕН
СТОЛ
- 2 позиции
- тип шезлонг
- цвят: син
- алуминий, текстил, пластмаса
- подлакътници
- товароносимост до 100кг
- размери: 153/60/80см

62

00

ГРАДИНСКА ПЕЙКА
- с облегалка и подлакътници
- ковано желязо и дърво
- размер(д/ш/в): 127/53/73,5см

лв./бр.

169 00

арт. N:0501010383

лв./бр.

арт. N:0501040172

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

ГРАДИНСКА ПЕЙКА
- с орнаменти
- стоманена рамка и чугунена облегалка
- размер(д/ш/в): 127/60/85см
- широчина на седалката: 41см

179 00

лв./бр.

арт. N:0501040171

ГРАДИНСКИ
МЕБЕЛИ
- 7 части: 6 бр. столове, маса
с отвор за градински чадър
- материал: метал, PVC текстил и стъкло
- прахово боядисана метална конструкция
- размери на масата(д/ш/в): 150/90/73см
- темперирано стъкло: 5мм
- размери на столовете(д/ш/в): 54/70/90см
- цвят: черен

0%лихва 6х83.17лв.

499 00

лв./бр.

арт. N:0501020083

0%лихва 6х53.17лв.

319 00

лв./бр.

стоки
арт. N:0501020082
ойност
риод
чална вноска.
00лв. и 6-месечен
тът заплаща 6 вноски
воначална вноска.
00лв; ГЛП 0%; ГПР 0%.
Промоцията е валидна за стоки
ята:
или група от стоки на стойност
над 150лв. за 6–месечен период
на изплащане без първоначална вноска.
Пример: за стока с цена 600лв. и 6-месечен
срок на изплащане, клиентът заплаща 6 вноски
по 100 лв. без да дължи първоначална вноска.
Общ размер на кредита 600лв; ГЛП 0%; ГПР 0%.
Период на промоцията:
1.1.2022 - 31.12.2022

Промоцията е валидна за стоки
или група от стоки на стойност
над 150лв. за 6–месечен период
на изплащане без първоначална вноска.
Пример: за стока с цена 600лв. и 6-месечен
срок на изплащане, клиентът заплаща 6 вноски
по 100 лв. без да дължи първоначална вноска.
Общ размер на кредита 600лв; ГЛП 0%; ГПР 0%.
Период на промоцията:
1.1.2022 - 31.12.2022

ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ
- 3 части
0%лихва 6х57.33лв.
- естествен ратан
- размер на столовете (Ш/Д/В): 67/70/76см
- макс. товароносимост на столовете: 140кг
- размер на масата: ∅60см х 56см
лв./бр.
- темперирано стъкло с дебелина 5мм
арт. N:0501020091
- в комплект с меки възглавници

344 00

*част от артикулите не са налични в MASTERHAUS Айтос, но могат да бъдат доставени по поръчка.

I ГРАДИНСКО ОБОРУДВАНЕ

4

ТЕНТА
- алуминиева
- размер: 350/250см

0%лихва 6х62.17лв.

373 00

лв./бр.

арт. N:0505010055,
0505010057, 0505010053

ЛЮЛКА
ГРАДИНСКА ЛЮЛКА

- материал: метал, текстил
- размер(в/ш/д): 170/153/110см
- товароносимост: до 220кг
- цвят: сив

ТРИМЕСТНА

- функция легло
- височина: 175см
- ширина: 192см
- дълбочина: 118см
- товароносимост: до 280кг
- прахово боядисана стоманена конструкция
- цвят: червен

159 00

лв./бр.

арт. N:0501040153

ЧАДЪР

ГРАДИНСКИ
ЧАДЪР

- метална тръбна
конструкция
- удобен механизъм
за разгъване
- устойчив на атмосферни
влияния и UV лъчи
- размер: ∅250см
- цвят: бежов

- 3м, със стойка
- kонструкция от метал,
платно от полиестер
- с механизъм за настройка
- лесен монтаж/демонтаж
- висока UV защита и плътност
- цвят: бежов
- размер: ∅300 х 240см

74 00

лв./бр.

арт. N:0501040155

- с плетени орнаменти
- алуминиева
тръбна конструкция
- размер: ∅ 2.5м

157 00

лв./бр.

арт. N:0501040161

44900

ГРАДИНСКИ
ЧАДЪР

14400

лв./бр.

0%лихва 6х74.83лв.

лв./бр.

арт. N:0501040157

арт. N:0501040176

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

169 00

СГЪВАЕМА

лв./бр.

арт. N:0505010058

ХАМАК С ОРНАМЕНТИ
- материал: полиестер, памук
- дървени летви
- размер: 200/100 см
- товароносимост: до 120кг

36 90

лв./бр.

арт. N:0501040170

ГРАДИНСКА
ЛЮЛКА
– двуместна, висяща
- ширина: 130см, дълбочина: 145см
- възглавница с дебелина 3см
- товароносимост: до 200кг

149 00

лв./бр.

ГРАДИНСКА ШАТРА
- комплект с комарници
- размери: 3/3м
- височина: 2.75м
- прахово боядисана метална конструкция
- двоен покрив: полиестер 160г/кв.м.
- цвят: крем

0%лихва 6х73.17лв.

439 00

лв./бр.

арт. N:0505010064

ГРАДИНСКИ
СЕТ
- 3 части
- дърво акация

159 00

лв./бр.

арт. N:0501040177
арт. N:0501020088-089
*част от артикулите не са налични в MASTERHAUS Айтос, могат да бъдат доставени по поръчка.

I ГРАДИНСКО ОБОРУДВАНЕ
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КОСАЧКА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ТРИМЕР

ХРАСТОРЕЗ

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

- електрическа
- модел: ARM 3650
- мощност: 1400W
- обработваема
ширина: 370мм
- височина на
косене: 20-70мм
- обем на коша: 40л

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

109 00

129 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0804020120

арт. N:0804020191

0%лихва 6х44.83лв.

26900

лв./бр.

арт. N:0804020144

GMAX

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

139

ВОДОСТРУЙКА

ПОМПА

- 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

- модел: 3SKm100
- сондажна турбинна
- мощност: 750W
- макс. дебит: 2 400л/ч
- макс. напор: 55м
- диаметър: 75мм

0%лихва 6х41.50лв.

249

00

лв./бр.

арт. N:0804050060

БЕЗЧЕТКОВ
ВИНТОВЕРТ
- модел: GSB 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

00

лв./бр.

29900

лв./бр.

арт. N:0804050063

арт. N:0804010190

УДАРНА
БОРМАШИНА

ПРОБОДЕН ТРИОН

- модел: GSB 550 Professional
- мощност: 550W				
- oбороти на празен ход: 0–2.800 об./мин
- патронник: 1.5-13мм			
- конструкция със сачмени лагери

- модел: 4326
- мощност: 450W
- дълбочина на рязане в дърво: 65мм
- възможност за рязане под ъгъл
- ниско ниво на шум и вибрации
- заключване на спусъка

99 00

лв./бр.

арт. N:0802050085

0%лихва 6х65.83лв.

0%лихва 6х49.83лв.

87 00

лв./бр.

арт. N:0801020025

395 00

лв./бр.

арт. N:0802010197

ПЕРФОРАТОР

КАРБИДЕН
ДИСК

ЪГЛОШЛАЙФ

- Carbide Multi Wheel
- за безопасно рязане
на дърво и пластмаса
115мм

125мм

19 99 24 99
лв./бр.

арт. N:0805061697

лв./бр.

арт. N:0805061698

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

169 00

лв./бр.

арт. N:0801010115

I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА
ТЕХНИКА

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

0%лихва 6х48.17лв.

289 00

лв./бр.

арт. N:0802030049

1818
6

МОТОРНА
САМОХОДНА

КОСАЧКА

МОТОРЕН
ТРИМЕР
ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФ
- модел: DAOS480
- мощност: 480W
- диаметър на плота: 125мм 		
- регулиране на обороти:
4000-12000 об/мин.

69 90

лв./бр.

арт. N:0801040080

ПОМПА
- центробежна
- модел: DWQB60/DAQB60
- мощност: 370W
- макс. дебит: 1800л/ч
- макс. напор: 26м
- дълбочина на засмукване: от 7м

59 90

- 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.

26900

лв./бр.

лв./бр.

арт. N: 0804010185

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

арт. N:0804020174

0%лихва 6х108.17лв.

64900

лв./бр.

арт. N:0804020182, 197

ПИСТОЛЕТ ЗА
БОЯДИСВАНЕ
- модел: DASP800
- мощност: 800W
- голяма дюза с отвор 2,5мм
- подходящ за всякакъв
тип боядисване
- резервоар за боя: 0,9л

79 90

лв./бр.

арт. N:0803040046

РЪЧЕН
ЦИРКУЛЯР

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ТРИОН

- модел: DACS1500
- мощност: 1500 W
- дълбочина на рязане
в дърво: 90-60мм
- ∅ на диска: 185мм

149 90

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

лв./бр.

арт. N:0801030055

159 00

лв./бр.

арт. N:0804030048

ПЕРФОРАТОР
В СИ Ч К И

Е К Т РОИ Н

ЗА

ЪГЛОШЛАЙФ

ЕЛ

С
УМ ЕНТ И
ТР

Захват: SDS+
Мощност: 800 W
Макс. енергия на удара (EPTA): 2.2 J
Пробиване в бетон: 26 мм
Пробиване в дърво: 30 мм
Пробиване в стомана: 13 мм
Функции: пробиване,
пробиване с удар,
къртене, фиксиране

лв./бр.

арт. N:0804030042

RD-HM07 0803030041
● Мощност: 1200 W
● Макс. обем на разтвора: 40 л
● Диаметър: 120 мм

RDP-AG42 Black edition 0801010141

5990лв.

ПОМПА ВОДНА

ПОМПА ВОДНА ПОТОПЯЕМА

RD-WP158 0804010062
Мощност: 850 W
Макс. дълбочина на засмукване: 9 м
Максимален дебит (Q) макс: 120 л/мин
Максимален напор (H) макс: 35 м
Макс. температура на водата: +80 C°
Диаметър на щуцера на смукателната тръба: 1"
Диаметър на щуцера на нагнетателната тръба: 1"

15990лв.

RDP-WP25 0804010133
●
●
●
●
●
●
●

Мощност: 750 W
Дебит: 217 л/мин
Максимален напор: 8 м
Максимална дълбочина: 7 м
Дължина на кабела: 10 м
Диаметър на изхода: 3/4" - 1, 1/2"
Макс. големина на частиците: 35 мм

8990лв.
ПОМПА ВОДНА ДЪЛБОЧИННА
RD-WP34 TopGarden 0804010139
●
●
●
●
●
●
●
●

10990лв.

КОСАЧКА БЕНЗИНОВА САМОХОДНА

КОСАЧКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА

RD-GLM08 0804020154

RD-LM36 0804020187

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Настройки за работна височина: 8 степени
Мощност: 2.5 kW/ 3.4 к.с.
Диаметър на косене: 460 мм
Височина на косене: 30 - 80 мм
Обем на коша за трева: 65 L

52990лв.

19900

● Диск: 125 мм
● Мощност: 750 W
● Тънка ръкохватка

10490лв.
●
●
●
●
●
●
●

- модел: DCS5218
- мощност: 2,1кW
- двигател: 2-тактов,
въздушно охлаждане, 52 куб.см.
- дължина на шината: 18''/450мм

МИКСЕР

RD-HD40 0802030002
●
●
●
●
●
●
●

МОТОРЕН ТРИОН

Мощност: 1300 W
Височина на косене: 20, 40, 60 мм
Макс. площ на косене: 400 м²
Диаметър на косене: 320 мм

139

90
лв.
I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

Мощност: 750 W
Дебит: 2000 л/час; 33л/мин
Напор: 55 метра
Всмукателна дълбочина: 5 м
Дълбочина на потапяне под вода: 5м
Цолаж на помпата: 4'' 102 мм
Размер на изхода: 1''
Дължина на кабела: 10 м

12990лв.
КОСА БЕНЗИНОВА
С НОЖ И КОРДА СГЪВАЕМА
RD-GBC24 0804020184
●
●
●
●

Мощност: 2200 W
Диаметър на косене с нож: ø 255 мм
Диаметър на косене с корда: ø 440 мм
Работен обем на двигателя: 42 см3

17990лв.

17
7

ЛАЗЕРЕН С
КРЪСТОСАНИ ЛИНИИ

НИВЕЛИР

- модел: GCL 2-15 G
- обхват до: 15м
- зелен лазер и червен отвес
- самонивелиране до 4 градуса
- водо/прахоустойчив клас: IP54
- заключване на механизма
след изключване
- в комплект с: куфар, лазерна мишена,
въртяща се стойка RM1,
таванна скоба, АА батерии

КЛЕЩИ
КОМБИНИРАНИ

КЛЕЩИ
РЕЗАЧКИ

- Cr-Ni стомана,
режещи ръбове с
твърдост 58 - 62 HRC,
профил намаляващ
усилието с до - 35%

- Cr-Ni стомана,
режещи ръбове с
твърдост 58 - 62 HRC

13 69

0%лихва 6х74.83лв.

449 00

14 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N: 0806020168

НОВО

лв./к-кт

арт. N:0805020386

арт. N: 0806020167

СТЯГА
- Г-образнa
- размер:
50/60/95мм

3

19

МАСТАР

арт. N:0806120055

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

75/75/130мм

цени от

лв./бр.

4 69 8 99
лв./бр.

арт. N:0806120056

лв./бр.

в Италия

ТУБА
- за горива
- материал: PVC
10л

11 50

лв./бр.

арт. N:0503040017

- за пластмасови
тръби до 42мм

9 49

- фасадна
- размер: 475мм
- неръждаема стомана

11 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0806150248, 249, 370

произведено

ШПАКЛА

НОЖИЦА

арт. N:0806130033

арт. N:0806080107

арт. N:0808010222

СЕННИК ЗА
АВТОМОБИЛ
- размер: 145/68см

12 00

лв./бр.

арт. N:0807020399, 400

- тръбен, шестостен
- 7 части

- диамантена 125мм
- двуредна

12 99

13 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0806100709

арт. N:0809040028

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

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

- с две врати
- 68/37/84см

79 90 119 90

26 90

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0805010136

арт. N:0302120027

арт. N:0302120025

СТЕЛАЖ

- модел: Red Nitril
- с нитрилов слой

лв./к-кт

ШЛАЙФ
ШАЙБА

ШКАФ

ПОЯЛНИК
ЗА
ПОЛИПРОПИЛЕН

РЪКАВИЦИ

2 39

КЛЮЧ

РАБОТНИ
ОБУВКИ
- модел: WSL1
- силно дишащ текстил
- S1 защита
- антиалергични
- противоизпотяваща стелка
- метално бомбе,
защита при удар до 200J
- светлоотразителни части
- размер: 41-46

45 00

лв./к-кт

арт. N:0808020259-264

I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА
ТЕХНИКА

- сглобяем, метален
- размер: 180/90/40см
- безболтов монтаж
- 5 рафта
- товароносимост:

175
kg

55 00

лв./бр.

арт. N:0302120034

- товароносимост:

265
kg

- размер: 180/90/45см

79 00

лв./бр.

арт. N:0302120036

1818
8

УНИВЕРСАЛЕН
СИЛИКОН CS 24 ПОЛИУРЕТАНОВА
ПЯНА

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

8

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

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

8

29

лв./бр.

арт. N:1106010056-057

39

лв./бр.

9

ЛЕПИЛО ЗА
ПЛОЧКИ
ГРЕС F606

49

лв./бр.

арт. N:1106040075 арт. N:1106040049

11

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

00
124 00

59

лв./бр.

арт. N:1106030034,
1106030014-016,
1106030026

- за лепене на керамични плочки,
гранитогрес и камък
- с повишена сила на залепване
- за стени и подове
- разходна норма: от 2 до 5кг/кв.м.
в зависимост от размера
на зъбите на маламашката и
равността на основата
25кг

13 79

лв./бр.

арт. N:1101010080

ФУГИРАЩИ СМЕСИ
WEBERCOLOR COMFORT
- за фуги с ширина до 6мм
- различни цветове
- опаковка: 1кг

20%

цена от

лв./к-кт
лв./бр.

арт. N:1102050039

УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ MAPEBAND EASY

3 30

лв./бр.

ФУГИРАЩИ СМЕСИ

арт. N:1101090350, 1101090399

1101090441-1101090462

*отстъпката важи за всички налични цветове

- гумена лента между два слоя нетъкано платно
- за оформяне на еластични фуги в хидроизолационни системи
10м
30м

35 89 91 00
лв./бр.

арт. N:1106050092

20

%

лв./бр.

арт. N:1106050076

САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА
ЗАМАЗКА CERESIT DA

ППР ТРЪБИ И ФИТИНГИ
SANITAS

- за закрити помещения и над подово отопление
- ~ разход: 1.5 кг/кв.м. за 1мм дебелина на слоя
- отворено време: 20-25 минути
- дебелина на слоя: 1 до 10мм
25 кг

20

15

49

лв./бр.

арт. N:1101070029

БЪРЗОСВЪРЗВАЩА
МОЖЕ ДА СЕ НАНАСЯ МАШИННО

арт. N:1104020125, 1104020126
1104020203 -1104020210

14 49

МЕТАЛНИ ПОКРИВНИ
СИСТЕМИ BRAVO
цена от

ГИПСОВА ШПАКЛОВКА FINO GRANDE
- шпакловъчна смес на гипсова основа
- за вътрешна употреба
- за дебелини от 1 до 3мм
- разход: 0,9кг/кв.м.
20кг

13 40

лв./кв.м.

КЕРЕМИДИ, ЕЛЕМЕНТИ, АКСЕСОАРИ,
ТРАПЕЦОВИДНА ЛАМАРИНА

15 %

произведено

лв./бр.

арт. N:1101030008

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ SIKA CERAM 225
- лепило за плочки с повишена еластичност,
за лепене на плочка върху плочка
- за полагане на керамични плочки, теракота,
гранитогрес, ест. каменни облицовки
- за интериор и екстериор
- клас C2TES1
25 кг

28

29

лв./бр.

арт. N:1101010085

УДЪЛЖЕНО
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ

I СТРОИТЕЛСТВО

%

в Словакия
собствен
внос

ПОКРИВНИ ОТВОДНИТЕЛНИ
СИСТЕМИ KJG
*отстъпката не важи за ламарина

ОТВОДНИТЕЛНИ СИСТЕМИ
•
•
•
•

качествен улук
здрава фасада за дълго време
лесен монтаж
поцинковано покритие, устойчиво на корозия
9

15 3кг
ИНТЕРИОРНА БОЯ

ИНТЕРИОРНА ЕФЕКТНА БОЯ
SPIRIT MODENA SILVER

подарък

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

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

1л Spirit Modena Silver

2.5л Spirit Modena Silver

34 99 82 99

42 90

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0203010157

арт.N:0203050269

ИНТЕРИОРНА БОЯ
СМ2 SUPREME

лв./бр.

арт.N:0203050271

ДОКАЗАНО
НЕМСКО
КАЧЕСТВО

- отлична покривност и белота
- покривност: 12 кв.м./л за слой
- цвят: бял
15л

64 99

лв./бр.

арт. N:0203010065

БОЯ ЗА БАНИ И КУХНИ
VITEX KITCHEN & BATH

ИНТЕРИОРНА БОЯ
БАЗА CAPAMAXX 		

- защита от мухъл и плесени
- покривност: 11-13кв.м/л
- цвят: бял
750мл

- 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

1059

лв./бр.

арт.N:0203030287

безплатно
тониране

2.5л

10л

15л

27 99 89 99 145 90

на бяла база
по каретели
Global Colorfull

лв./бр.

арт. N:0203030033

ИНТЕРИОРНА ЕКОЛОГИЧНА
БОЯ ЗА ТОНИРАНЕ
VITO ECO

лв./бр.

арт. N:0203030031

лв./бр.

арт. N:0203030032

- покривност: 15-18кв.м/л
- матово покритие
- устойчива на често миене
980мл

9 59

лв./бр.

арт. N:0203030259

3л

9л

2499 66 50
лв./бр.

арт. N:0203030260

лв./бр.

арт. N:0203030269

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
1л

6

ФАСАГЕН УЛТРА

4л

49

лв./бр.

23 99

лв./бр.

арт. N:0203010089

арт. N:0203010090

2.5л

8.5л

15л

15 49 46 99 78 90
лв./бр.

арт. N:0203010023

лв./бр.

арт. N:0203010079

8.5 л

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

лв./бр.

арт. N:0203010022

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

2.5 л

4л

58 99

лв./бр.

арт. N:0204010059

15 л

20 49 29 99 10490
лв./бр.

арт. N:0204010053

лв./бр.

арт. N:0204010058

лв./бр.

арт. N:0204010060

10

СИЛИКАТ-СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА СТ174

			
- BioProtect формула
- защита срещу мухъл и плесени
- гъвкавост и устойчивост на
механични повреди
- дълготрайност на цвета
- паропропускливост
- драскана структура 1.5мм
- цветове: Ceresit Colours of Nature®

- цвят: бял
- покривност: 200г/кв.м

25кг

10л

71 00

ГРУНД ЗА МАЗИЛКА
CERESIT CT 16

4900

DoubleDry

лв./бр.

лв./бр.

TECHNOLOGY

арт.N:0204030110

DoubleDry
TECHNOLOGY

арт.N:0205010033

ЕКОЛОГИЧНА ИНТЕРИОРНА
БОЯ VITEX SATIN ECO

ИНТЕРИОРНА БОЯ
DULUX COLOURS
MAT/SATIN

- 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

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

безплатно
тониране*

във всички цветове

*пълна информация за тонирането
ще получите в магазина
980мл

2,5л мат, сатен

2.94л

58 90 110 90

16 99 43 99
лв./бр.

арт.N:0203030285

лв./бр.

лв./бр.

арт.N:0203030292

арт. N:0203030075, 151

- 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

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

лв./бр.

- ВИСОКА ЗАПЪЛВАЩА СПОСОБНОСТ;
- ЗАЛИЧАВА НЕЕДНОРОДНИ УЧАСТЪЦИ
ПО ПОВЪРХНОСТTA

24 цвята

3л

лв./бр.

арт. N:0205010373

- интериорна боя за стени с и
противогъбично действие
- покривност: 14-16 кв.м./л
- цвят: бял
2.5л

- за основа на вътрешни и външни стени
- преди нанасяне на бои
- покривност: 10 кв.м./кг
5 кг
25 кг

лв./бр.

арт. N:0203010084

29

8.5л

лв./бр.

арт. N:0203010075

лв./бр.

арт. N:0205010333

УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД
ЗА СТЕНИ XPERT

19 99
99

10л

2099 66 90

ЛАТЕКС СЪС
СРЕБЪРНИ ЙОНИ

4л

лв./бр.

арт. N:0203030152, 076

ГРУНД ЗА ГИПСКАРТОН
VITEX GYPSUM BOARD

ЦВЕТЕН ЛАТЕКС

17 89

5л мат, сатен

59

15л

99

лв./бр.

арт. N:0203010118

99

90

лв./бр.

арт. N:0203010085

13 99 57 99
лв./бр.

арт. N:0205010023

лв./бр.

арт. N:0205010024

ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ

КOПРИНЕНА 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

- полиуретанова еднокомпонентна
водоразредима боя
- за боядисване на дърво, метал, бетон,
пластмаса, МДФ, ПДЧ, директно върху
прахово боядисани повърхности
- защита от влага и UV въздействие
- покривност: 10кв.м./л
650мл

713мл

19

49

лв./бр.

НА БЯЛА БАЗА
безплатно
тониране

по каретели
Global, NCS, RAL

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

8 цвята

10 59

лв./бр.

арт.N:0201020101-108

11

ЯХТЕН ЛАК

АЛКИДНА БОЯ
ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ

АКРИЛАТНА БОЯ
ЛЕКО AQUA ГЛАНЦ

- нетоксичен продукт

- безцветен
- за интериор и екстериор
- за дърво
- подходящ за предмети в
пряк контакт с вода
- устойчив на атмосферни
въздействия и UV лъчи
- покривност: около 100мл/кв.м.

- за интериор и екстериор
- крайно покритие с копринено-матов
ефект
- висока устойчивост на миене и триене
- покривност: 100-120мл/кв.м.
- пълно изсъхване: 24часа

- с висок блясък
- за интериорна и екстериорна употреба
- за дървени и метални повърхности
- отлична атмосфероустойчивост
- покривност: 12-13 кв.м/л
- цвят: бял

450мл

600мл

700мл

700мл

РЪЖДОПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
PROTECTA
CORROSTOP

6 99

лв./бр.

арт.N: 0201040316

12 79

лв./бр.

арт. N:0202020001

4 59

9 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0201010796-800, 807-813

арт. N:0201020176-184

СИСТЕМА ЗА
ЛАКИРАНЕ НА
ДЪРВО

ИМПРЕГНАНТ
ЗА ДЪРВО
BOCHEMIT
OPTIMAL
FORTE APP

ЛАЗУРЕН ЛАК
ЛEKO

АЛКИДНА БОЯ
DEKORATOR 3 В 1

- ръждопреобразувател,
грунд за метал,
декоративно покритие
- за лакиране на дървени
- покривност: 12-14 кв.м/л за слой
повърхности на
- опаковка: 500мл
открито и закрито
- покривност: 8-12л/кв.м за слой - 15 цвята
- 15 цвята
650мл
цена от

7

59

лв./бр.

арт. N:0202010140-156

9

59

лв./бр.

ИМПРЕГНАТОР
ЗА ДЪРВО
BOCHEMIT
ESTETIK

- за дълготрайна
защита на ново
дърво от плесен гъби
и дърворазрушаващи
насекоми
- покривност: 5 кв.м./кг
- безцветен, кафяв
- готов за употреба

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

5кг

1л

29 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0205020102, 103

СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ
ПРАКТИКА
- за защита на метални
повърхности от
атмосферни влияния
- покривност: 100-120мл/кв.м
- време на съхнене:
макс. 24 часа при t 20°С
650мл

РАЗНООБРАЗИЕ
ОТ ЦВЕТОВЕ

6 69

лв./бр.

арт. N:0205010026

17 59

7 цвята

ЛАК ЗА ПАРКЕТ ЛАКПРОМ
- за употреба в закрити
помещения
- ефект: гланц
- за безцветно лакиране
на паркет и всякакви
дървени подове, стълби,
ламперии, мебели, врати и други
700мл

11 99

лв./бр.

арт. N:0202030005-012

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

•Деником ще дари за всяка продажба
0,20лв за кампания „Капачки за бъдеще“
за закупуване на Неонатална линейка.
400мл

•Всяка капачка на
спрей Very Well
може да бъде
рециклирана.

5 59

лв./бр.

СПРЕЙ
УПЛЪТНИТЕЛ
- каучуково
хидроизолационно
ЯХТЕН ЛАК
покритие
- покривност:
- безцветен гланц
1кв.м./за флакон
- покривност: 8-10 кв.м./л за слой - цвят: черен, бял, сив
650мл
500мл

6 99

лв./бр.

арт.N:0202020016

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

21 99

лв./бр.

арт.N:0201040640-642

12

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ СИЛВЪР

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ КАРТАГЕНА

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

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

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

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

клас: 32/АС4

17 49

лв./кв.м.

арт. N:1005010349

8

ЛАМИНИРАН
ПАРКЕТ
ДЪБ ЕРАЗЪМ

клас: 32/АС4

клас: 32/АС4 V4

НОВО

2099

18 49

8

8

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1005010336

арт. N:1005010358

мм

мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ЕКСКЛУЗИВ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
СМЪРЧ ПАЛМЪР

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ВОЛКАНО

- за натоварени жилищни помещения и
умерено натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/7мм
- опаковка: 2.47 кв.м./пакет

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

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

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

клас: 32/АС4

15 49

лв./кв.м.

арт. N:1005010368

7
PVC ЛАМПЕРИЯ
MOTIVO

клас: 32/АС4 V4

клас: 32/АС5 V4

23

99

лв./кв.м.

арт. N:1005010339

НОВО

ШИРОКА ДЪСКА
мм

8

23 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010376

ВЛАГОУСТОЙЧИВ

8

мм

НОВО

- декор: Бежова тухла
- покривност лист: 0,66 кв.м/брой
- размер: 25/265/8мм

мм

мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ПАСИФИК
- за натоварени жилищни помещения и
интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1380/159/10мм
- опаковка: 1.536 кв.м./пакет

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

клас: 32/АС4 V4

11 90

лв./бр.

НОВО

арт.N:1006020255

PVC ЛАМПЕРИЯ
МОТИВО

22 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010362

НОВО

- декор: Сива мазилка
- покривност лист: 0,66 кв.м/брой
- размер: 25/265/8 мм

10 49

10

лв./бр.

арт.N:1006020243

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

мм
13

НОВО

ДЕКОР пачуърк

ДЕКОР тропик

- размер: 30/60см

- размер: 60/60см

33 99

24 90

лв./бр.

лв./кв.м.

арт. N:1001040728

арт. N:1001030607

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 30/60см
- цвят: тъмно сив, светло сив
- ефект: мат

21 90

лв./кв.м.

арт. N:1001030580-581

ГРАНИТОГРЕС

ФАЯНС

- първо качество
- размер: 30/60см
- цвят: бял, зелен
- ефект: гланц

- първо качество
- размер: 30/60см
- цвят: кафяв
- ефект: дърво

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: зелен
- ефект: мат

ДЕКОР цветя
- първо качество
- размер: 30/60см

23 90 22 90 29 99

18 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1001030829

арт. N:1001010724, 725

лв./кв.м.

арт. N:1001030927

лв./кв.м.

арт. N:1001040727

НОВО

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

ГРАНИТОГРЕС

16 99

- първо качество
- размер: 60/60см
- цвят: бял
- ефект: състарено дърво винтидж

лв./кв.м.

арт. N:1002030656-658

24 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030603

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

15 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030842

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

*до изчерпване

3099

лв./кв.м.

арт. N:1002030508

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

ОБЛИЦОВЪЧЕН ДЕБЕЛИНА 9мм
КАМЪК
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15/40см

33 99

лв./кв.м.

арт. N: 1002030390

14

ФАЯНС

ГРАНИТОГРЕС

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

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

22 90 22 90
лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1001010621

арт. N:1001030745

ДЕКОР

ДЕКОР

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

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

12 49 3090
лв./бр.

арт. N:1001040653

лв./кв.м.

арт. N:1001040650

ефект цветя

по поръчка

12 99

лв./бр.

арт. N:1001040651

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

36 89

лв./кв.м.

арт. N:1001030875

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

19 89

лв./кв.м.

арт. N:1001030348, 105

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

21 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030560-561

ФАЯНС

ГРАНИТОГРЕС

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

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

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

20 99 2099 12 49
лв./кв.м.

арт. N:1001010619,620

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

лв./кв.м.

арт. N:1001030743

лв./бр.

арт. N:1001040648

15

КОМПЛЕКТ
ЗА БАНЯ

ТРЪБНО
ОКАЧВАНЕ

ДУШ
СИСТЕМА

- трифункционален душ
- защита от
- модел: Krista
натрупване на варовик
- ръчен душ 5 функции, - сапунерка и адаптер
с държач и шлаух
- лесен монтаж

21 99 20 99
лв./бр.

арт. N:0102030206

- материал: месинг
- стационарен и
подвижен душ
- сапунерка и адаптер

лв./бр.

арт. N:0102030198

ДУШ
СИСТЕМА

ДУШ
СИСТЕМА

ДУШ
СИСТЕМА

- с регулируема височина
- месингов смесител
с чучур
- ABS пита 20/20см
- ABS подвижен душ с 1
функция

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

- стационарен,
подвижен душ,
шлаух, сапунерка,
месингов
смесител с държач
и бидетна слушалка

72 00 207 00 177 00 29900
лв./бр.

арт. N:0102030192

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0102030187

арт. N:0102030184

лв./бр.

арт. N:0102030149

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35мм
ЧЕТКА ЗА
ТОАЛЕТНА
- цвят: черен

12 99

лв./бр.

арт. N:0106030375

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

за умивалник, стоящ

23 99

35 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0106030374

арт. N:0102010626

за вана/душ

53 99

лв./бр.

арт. N:0102010627

КОМПЛЕКТ 3 в 1
БУТОН

- хромирана повърхност
- материал: пластмаса
- размери: 247/165/17.5мм
арт. N:0104030079

ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ

- размер: 37/52.5см
- цвят: бял, без седалка

10

арт. N:0103020038

години
гаранция
на керамиката

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

127 00

лв./бр.

арт. N:0103030177

МОНОБЛОК			

		

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

0%лихва 6х42.33лв.

25400

лв./бр.

арт. N:0103030161

| БАНЯ

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

0%лихва 6х34.50лв.

207 00

лв./бр.

арт. N:0103030174

СТРУКТУРА ЗА
ВГРАЖДАНЕ
- модел: Sadromodul
- за вграждане в гипсокартон
- телескопични крака
- възможност за повдигане на
тоалетната с 20см

0%лихва 6х58.17лв.

349 00

лв./к-кт

арт. N:0104020003

16

ФУНКЦИЯ
“TOUCH SCREEN“
БУТОН

СМЕСИТЕЛ
ЗА МИВКA

ОГЛЕДАЛО
ЗА БАНЯ

- стоящ
- цвят: черен мат

- с LED осветление
- размер: 50/70см

187 00

лв./бр.

арт. N:0102010661

ХИДРОМАСАЖЕН
ДУШ ПАНЕЛ
- корпус от PVC
- ръчен душ с 3 функции
- шлаух
- подвижна душ пита ∅21.5см
- цвят: черен

217 00

лв./бр.

арт. N:0102030254

ТРЪБНО
ОКАЧВАНЕ
- с шлаух,
ръчен душ и държач,
- цвят: черен мат

СМЕСИТЕЛ
ЗА ВАНА/ДУШ
- цвят: черен мат

12900

лв./бр.

арт. N:0101030172

ШКАФ
С МИВКА
- конзолен
- размер: 55/38/60см

22400 23700 25400
лв./бр.

арт. N:0102030283

лв./бр.

арт. N:0102010663

лв./бр.

арт. N:0101010756

LED ОСВЕТЛЕНИЕ
С ФУНКЦИЯ
„TOUCH SCREEN“

ОГЛЕДАЛО
- размер: ∅60см

127 00

лв./бр.

арт. N:0101030351

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО
- размер: 55/14.5/60см

ШКАФ
С МИВКА И
ОГЛЕДАЛО
- огледало: 40/50см
- шкаф: 46/36.5/85см

157 00

лв./к-кт

арт. N:0101010560

ШКАФ С *смесителят не е включен в цената
ОГЛЕДАЛО
- материал: PVC
- размер: 55/15/55см
- с плавно затваряне

ШКАФ С
МИВКА*
- материал: PVC
- размер: 55/42/85см
- с плавно затваряне

| БАНЯ

199 00

лв./бр.

арт. N:0101010705

26900

лв./бр.

арт. N:0101010704

23900

лв./бр.

арт. N:0101010632

ШКАФ С МИВКА
- размер: 55/45/66см
- с плавно затваряне
- конзолен

374 00

лв./бр.

арт. N:0101010633

PVC ШКАФ
С МИВКА*
- плавно затваряне
- размер: 42/42/85см

25900

лв./бр.

арт. N:0101010649
*смесителят не е включен в цената

17

В БУРГАС, НЕСЕБЪР
И ПРИМОРСКО

5

МИВКА

години
гаранция

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

СМЕСИТЕЛ
ЗА КУХНЯ
- стоящ

147 00

5

лв./бр.

лв./к-кт

арт. N: 0601010099

- модел: Сан Ремо
- стоящ
- цвят: черен

години
гаранция

арт. N:0102020227

287 99

СМЕСИТЕЛ
ЗА КУХНЯ

КОМПЛЕКТ

69 00

КУХНЕНСКИ
СМЕСИТЕЛ

лв./бр.

арт. N:0102020310

арт. N:0102020300

МИВКИ

20%

- алпака,
хром/гланц

МИВКИ INTERCERAMIC

НОВО
АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
- серия NATURA
- хром
Двойна закачалка,
арт. N: 0106011674		
Стъклена полица,
арт. N: 0106011675		

Държач за тоалетна хартия,
арт. N: 0106011676		

Стъклена сапунерка,

В БУРГАС И РАВДА

ДУШ КАБИНА

арт. N: 0106011677		

0%лихва 6х72.83лв.

437

- без поддушово корито
- прозрачно стъкло
- размер: 90/90см
- тип хармоника
арт. N:0105010342
- хромирани профили

00

лв./бр.

Държач за хавлии 40см,
арт. N: 0106011678		

Държач за хавлии 50см,

арт. N: 0106011679		

Държач с чаша,

арт. N: 0106011680		

15

6,19 лв/бр.
17,79 лв/бр.
13,39 лв/бр.
8,69 лв/бр.
16,79 лв/бр.
17,79 лв/бр.
8,69 лв/бр.

%

ЗА ВСИЧКИ НАЛИЧНИ
ЗАВЕСИ ЗА БАНЯ

ВЕНТИЛАТОР
ЗА БАНЯ

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

18 99

лв./бр.

арт. N:0905030086

ВЕНТИЛАТОР
ЗА БАНЯ
ТЯЛО ЗА СИФОН
- подов, лентов, 750мм
- с перфорирана решетка
- лесен за почистване
- странично отводняване
∅40мм
- воден и сух затвор

6

години
гаранция

159 00

лв./бр.

арт. N:0402070457

| БАНЯ

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

94 90

лв./бр.

БЕЗШУМЕН

арт. N:0905030102

18

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

49

99

БОЙЛЕР

2

години
гаранция

лв./бр.

5

арт. N:0702010037

A

G

- обем: 10 литра
- мощност: 2kW

A

модел: GCA 10 20 L52 RC
- над мивка
- год. консумация на
ел. енергия 525 kWh

G

модел: GCU 10 20 L52 RC
- под мивка
- год. консумация на
ел. енергия 573 kWh

B

174 00

лв./бр.

арт. N:0702020016-017

A

A

ТРИФАЗЕН

БОЙЛЕР

години
гаранция

БОЙЛЕР BILIGHT

G C
5

години
гаранция

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

0%лихва 6х45.67лв.

27400

лв./бр.

арт. N:0702030280

- модел: TR4000 18 EB
- тип: под налягане
- монтаж над мивка
- трифазен, електронен
- мощност: 18kW
- годишна консумация
на ел.енергия 479 kWh
- размер (В/Ш/Д): 48.3/23.6/12.2см

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

- модел: GCV 60 38 20 В11 TSRC
- обем: 60л
- мощност: 2kW
- годишна консумация
на ел.енергия: 1410 kWh

0%лихва 6х76.33лв.

0%лихва 6х54.83лв.

0%лихва 6х46.50лв.

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр.

458 00

329 00

арт. N:0702010050

C
5

лв./бр.

2

G

0%лихва 6х50.50лв.

G

арт. N:0702030255

години
гаранция

A

A

303 00

години
гаранция

БОЙЛЕР COMPACT
A
- малолитражен

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

арт. N:0702030127, 128

279 00

арт. N:0702030281

A
G

C
5

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

0%лихва 6х51.83лв.

311 00

лв./бр.

арт. N:0702030390

РАЗКЛОНИТЕЛИ

КЛЮЧОВЕ И
КОНТАКТИ

ключ единичен

3 89

- серия: KARRE PLUS
- цвят: бял

лв./бр.

контакт единичен

4 49

3х16А кабел 1,5м

11 99

лв./бр.

арт. N:0904010917

арт. N:0905050178

ключ двоен

3х16А кабел 3м

4 89

лв./бр.

лв./бр.

3х16А 2USB кабел 1,5м

15 99 26 99
лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0904010926

арт. N:0904010919

арт. N:0905050179

арт. N:0905050180

контакт двоен

ключ девиаторен

5х16А кабел1,5м

5х16А кабел3м

5 49

4 99

лв./бр.

арт. N:0904010928

лв./бр.

арт. N:0904010921

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ - цвят: инокс

контакт единичен, арт. N:0904011056		
контакт двоен, арт. N:0904011058		
ключ единичен, арт. N:0904011051		
ключ двоен, арт. N:0904011052			
ключ девиаторен, арт. N:0904011055		

4,29 лв/бр.
5,99 лв/бр.
3,79 лв/бр.
4,49 лв/бр.
4,49 лв/бр.

I ОСВЕТЛЕНИЕ

14 99 18 29
лв./бр.

арт. N:0905050181

лв./бр.

арт. N:0905050182

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

5 79

лв./бр.

арт. N:0905020165-173

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ - серия: CANDELA, цвят: бял

контакт единичен, арт. N:0904010575		
контакт двоен, арт. N:0904010577		
ключ единичен, арт. N:0904010568		
ключ двоен, арт. N:0904010570			
ключ девиаторен, арт. N:0904010572		

3,69 лв/бр.
4,49 лв/бр.
3,19 лв/бр.
3,39 лв/бр.
3,29 лв/бр.
19

ПЛАФОН
- модел: BRUNO*
- цвят: черен
- мощност: 3хЕ27

LED
ОСВЕТИТЕЛНО
ТЯЛО

10900

лв./бр.

- модел: WAVE**
- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
14W 700lm

49

арт. N:0901030937

АПЛИК

21W 1000lm

62

99

лв./бр.

арт. N:0901031029

- цвят: черен
- мощност: 1хЕ14
- размери: 150/280/195мм

90

лв./бр.

42 99

арт. N:0901031030

лв./бр.

арт. N:0901030869

LED
ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО
АПЛИК
- модел: ДЪГА*
- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27

11

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

16

99

лв./бр.

арт. N:0901030444

99

лв./бр.

арт. N:0901030446

цена от

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

28 90 112 00

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

*

лв./бр.

- метал и стъкло
арт. N:0901020332-334
- мощност: 60W, 1х Е27, 2х Е27, 3х Е27
*артикулите не са част от промоционалната оферта

лв./бр.

арт. N:0901031035

НОВО
В БУРГАС, РАВДА И АЙТОС И ONLINE

LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
- мощност: 7W 190lm
- топла светлина: 3000К
- индекс на защита: IP20
- с два ключа за директно
и индиректно осветление

47 99

лв./бр.

A
G

- живот: 35 000 часа
- студена светлина: 6400К
- индекс на защита: IP20

G

арт. N:0901031071, 072

лв./бр.

11 59

лв./бр.

G

F

A

19 79

лв./бр.

арт. N:0901060093

- модел: VOLUX LED
- топло бяла светлина 3000К
- неутрална дневна светлина 4000К
- студена светлина 6400К
- енергиен клас А+
- 7W 450lm GU10 3000К, 4000К, 6400К

G

F

2

99

лв./бр.

арт. N:0906040519, 520
арт. N:0906040212, 213, 348
*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас: Е, F, G

I ОСВЕТЛЕНИЕ

20

%

36W 3600lm 1200мм

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

- топло бяла
светлина: 2700
- неутрална дневна
светлина: 4000К
- мощност: 8W(60W) 806lm

2

18W 1800lm 600мм

арт. N:0901060092

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

79

LED ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
A
- модел: FLAT**

A
G

G

ПРОФИЛИ ЗА LED
ОСВЕТЛЕНИЕ ADORN

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

4

99

лв./бр.

A
G

F

арт. N:0906040401-406
**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

20

УСТОЙЧИВА НА УДАР, ОГЪН И ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ

НОВО

2

години
гаранция

КОМПОЗИТНА
ГАЗОВА БУТИЛКА
- произход: Чехия
- материал: фибростъкло
с облицовка от устойчива
пластмаса
- приложение: пропан-бутан
- съвместима с всякакъв тип
клапани и редуцир-вентили

3

вместимост 5,5кг,
ъглов кран с резба W 21.8LH
с предпазен клапан

години
гаранция

195 00

ГАЗОВ КОТЛОН

лв./бр.

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

арт. N:0707010014

вместимост 10,2кг,
,,Jumbo,, вентил
с предпазен клапан

215 00

66 00

лв./бр.

арт. N:0707010013

лв./бр.

арт. N:0705140223

ПОДАРЪК -			 арт.N:0603050704
ЗАПАЛКА ЗА ГАЗОВ КОТЛОН

ТОСТЕР

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КОТЛОН

- модел: R51440AS
- мощност: 750W
- 6 степени на изпичане
- ненагряващи се
странични панели
- STOP бутон

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

21 99

лв./бр.

арт. N:0705020186

НОВО
ФИЛТЪРНА КАНА
ЗА ВОДА
- модел: AWP2935GNT/10
- обем: 2.6л/ 1.5л
- размери: 25/24/11см
- цифров таймер
- цвят: ментово зелено

24 99

лв./бр.

арт. N:0706050130

39 99

ФРИТЮРНИК
ГРИЛ ПЛОЧА
- модел: GL 3420
- мощност: 2KW
- размер на плочата: 30/40см
- незалепващо покритие

лв./бр.

арт. N:0705140246

71 00

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

57 00

лв./бр.

арт. N:0705020163

лв./бр.

арт. N:0705010050

НОВО
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
- модел: Extreme Titanium 19000
- мощност: 1000W
- отвор: ∅6,5см
- кана с обем: 0,4л

8900

НОВО
БЛАНДЕР КАНА
- модел: BL601BX
- мощност: 1400 W
- масивна стъклена кана 1.75л
- режими: смути,
самопочистване,
трошене на лед

лв./бр.

арт. N:0705030050

10900

лв./бр.

арт. N:0705050169

В БУРГАС - ПО ПОРЪЧКА

I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

21

ВЕНТИЛАТОР
- индустриален
- модел: Energy Silence 5000 Pro
- мощност: 120W
- диаметър: 51см/20"
- вид: подов монтаж
- 3 метални перки

9900

лв./бр.

арт. N:0705130055

ВЕНТИЛАТОР

ВЕНТИЛАТОР

- модел: R51760A
- мощност: 45W
- диаметър: 40см/16"
- на стойка
- 3 PVC сини перки

- настолен
- модел: EnergySilence 790 Skyline
- мощност: 50W
- размери: височина 77см
- основа: ∅ 22см
- осцилация
- програмируем таймер

36 00

69 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0705130056

арт. N:0705130066

ВЕНТИЛАТОР
- модел: EF-0421
- 3в1 - на стойка, стенен, подов
- мощност: 60W
- степени: 3
- 3 метални перки
- диаметър: 46см/18“

69 00

лв./бр.

арт. N:0705130028

КЛИМАТИК
HEINNER
ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛ

- модел: TT34ЕX81-1232IAW
- ен.клас охлаждане/отопление: A++/A+
- капацитет: 12000 BTU
- подходящ за помещения до 30кв.м.
- WiFi управление
- вътрешно тяло (В/Ш/Д): 25/77.7/19.7 см
- външно тяло (В/Ш/Д): 49.7/77.7/29 см
- гаранция: 3+2 години (след регистрация)

- модел: HDU-M10
- мощност: 285W
- капацитет на
изсушаване: 10л/24часа
- за площ до 30 кв.м.
- размер: 51/35/24см

0%лихва 6х114.83лв.

259 00

68900

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0705110030

арт. N:0703010042

Цената е без включен монтаж*

НОВО
ПИЛА ЗА
ГРУБА КОЖА
- модел: JC-336
- водоустойчив
- два абразивни накрайника
- с батерии 2х1,5V

НОВО

ПРЕСА
ЗА КОСА
- модел: JC-454
- мощност: 30W
- макс.t°: 200°С
- керамични и
турмалинови плочи

9

99

лв./бр.

арт. N:0706020055

НОВО

НОВО

ПЕРСОНАЛНА
ВЕЗНА

8

99

лв./бр.

арт. N:0706040143

- модел: BS301WX
- капацитет: до 180кг
- съхраняване на данни
на до 10 човека
- тегло,мазнини, калориии др.

19 99

лв./бр.

арт. N:0705120058

ЮТИЯ

21 99

- модел: IR200R
- мощност: 2200W
лв./бр.
- пара: 90гр/мин
- керамична плоча арт. N:0705100155

НОВО

СЕШОАР
ЗА КОСА
- модел: JC-495
- мощност: 2200W
- дифузер
- йонизация

МАШИНКА
ЗА ПОДСТРИГВАНЕ
СЕШОАР
- модел: BHD340/10
- мощност: 2100W
- приставка ThermoProtect

19 99 36 99
лв./бр.

арт. N:0706030123

лв./бр.

арт. N:0706030118

- модел: V51810C
- вид: акумулаторна
- регулиране на дължината: 4-30мм
- ножчета с титаниево покритие
- аксесоари

23 99

лв./бр.

арт. N:0706040136

I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

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

53 99

лв./бр.

арт. N:0706040111

22

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

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

94 99

20%

лв./бр.

арт. N:0602060410

СПАЛНО БЕЛЬО
STORY HOME

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ
- 19 части
- закалено стъкло - аркопал
- цвят: тюркоаз/бял

СПАЛНО
БЕЛЬО

65 99

лв./бр.

- едноцветно
- 100% памук ранфорс

арт. N:0602060349

РАЗНООБРАЗИЕ
ОТ ЦВЕТОВЕ
2бр.калъфки 50/70см

ТИГАН
- тефлон 2мм

ТЕНДЖЕРА

∅24см

14 99

арт. N:0602040329

∅26см

15 99

17 89 24 29
12 39 32 19
лв./бр.

чаршаф 150/240см

лв./бр.

цена от

- кристално стъкло кристалин
- устойчиви на износване
ниска 435мл

14 39

ПЛАЖНИ ХАВЛИИ SHAMBALA

лв./бр.

TEXTILE

за вода 435мл

59 69

62 89

лв./6бр.

лв./6бр.

арт. N:0602011281

арт. N:0602011277

за шампанско 200мл

за бяло вино 275мл

66 69

67 19

лв./6бр.

лв./6бр.

арт. N:0602011280

арт. N:0602011278

ПРОТЕКТОР
ЗА МАТРАК

ХАВЛИЕНА
КЪРПА

- хавлиен, водонепромокаем
- размери:

- 400г/кв.м.
- 100%памук
- цвят: бял

арт. N:0604011357

30х50см

70х140см

90/200см

ЧАШИ
ЗА БИРА

144/200см
164/200см
180/200см

- комплект: 6бр.

арт. N:0602010028

лв./бр.

арт. N:0602030422

БРИЛЯНТЕН БЛЯСЪК

лв./к-кт

лв./бр.

плик: 200/220см

лв./бр.

арт. N:0602040330

09

плик 150/220см

4090

лв./бр.

8

лв./к-кт

- серия: Tombik
- хром-никелова /Cr-Ni/
неръждаема стомана 18/10
- обем: 3.5л
∅20см х 10см

лв./бр.

ЧАШИ

8 99

чаршаф 220/240см

10 89

лв./к-кт

арт. N:0602010029

10 49

14,69 лв/бр.
19,99 лв/бр.
21,69 лв/бр.
23,69 лв/бр.

арт. N:0604050972-975

50х90см

3 99

лв./бр.

1 29 8 59
лв./бр.

арт. N:0604011428

лв./бр.

арт. N:0604011358

лв./к-кт

арт. N:0602010044

ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ
нож, 3бр.

5 29

лв./к-кт

вилица, 3бр.

3 59

арт. N:0603010277

арт. N:0603020087

лъжица, 3бр.

вилица десерт, 6бр.

3 59

лв./к-кт

арт. N:0603030108

ЗАВИВКА

лв./к-кт

4 69

лв./к-кт

арт. N:0603020088

лъжица кафе, 6бр.

3 89

лв./к-кт

арт. N:0603030110

- пълнеж: вата 100 г/кв.м.
- размер: 150/200см

12 39

лв./бр.

арт. N:0604070614

I ДОМАКИНСТВО И ТЕКСТИЛ

ВЪЗГЛАВНИЦА
- силиконов пух
- размер: 50/70см		
- тегло: 600г

6 89

лв./бр.

арт. N:0604030225

23

20

%

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ от 34.45лв.
Посочената цена включва:
корнизна шина 1.60 м, 2 единични трегера и 2 накрайника

КОРНИЗ ЗА ПЕРДЕ
- ∅ 16 мм
- цвят: стомана

ЩОРИ „ДЕН И НОЩ“
> КЛИК СИСТЕМА
> ПОСТАВЯНЕ БЕЗ СГЛОБЯВАНЕ
> СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ
цени от

32

накрайник топка - арт. N:0303010085
трегер единичен - арт. N:0303010082
трегер двоен - арт. N:0303010083

47

1.6м - арт. N:0303010079		

лв./бр.

2м - арт. N:0303010080		
2.4м - арт. N:0303010081		

СЕЙФ
- електронен
- програмируема ключалка
- размер: 310/200/200мм

65

4,29 лв/бр.
7,99 лв/бр.
8,99 лв/бр.
9,89 лв/бр.
11,99 лв/бр.
16,39 лв/бр.

КОРНИЗ ЗА ПЕРДЕ
- бял мат, единичен

00

1.6м - арт. N:0303010325		
2м - арт. N:0303010326		
2.4м - арт. N:0303010327		

лв./бр.

арт. N:0301070052

МАЛКИ КОРПУСНИ МЕБЕЛИ

27,59 лв/бр.
29,59 лв/бр.
30,59 лв/бр.

*Част от артикулите не са налични в MASTERHAUS Айтос, но могат да бъдат доставени по поръчка.

*Всичко нужно за сглобяването е включено в комплекта

- индустриален стил
- ПДЧ, прахово боядисана стомана
- цвят: дъб сонома, черно
- дебелина на ПДЧ: 15мм

СТОЙКА
ЗА ДРЕХИ
- единична
- размер: 157/74.5/41см

16 00

лв./бр.

арт. N:0610040011

ПОМОЩНА
МАСИЧКА
- височина: 52см
- диаметър: ∅42см
- материал: метал
- цвят: черен

47 90

лв./бр.

арт. N:0610050014

ПОСТАВКА
ЗА ОБУВКИ
- 4 нива
- размер: 83/63/30см

48 00

лв./бр.

арт. N:0610040003

ПОСТАВКA
ЗА ДРЕХИ

ЕТАЖЕРКА
- 4 рафта

- закачалка, два рафта
- размер: 150/65/40см

- размер: 148/60/33см

59 00

75 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0610050006

арт. N:0610040013

Посети MASTERHAUS и ...

Участието не е обвързано с покупка
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

период на играта 15.04-15.09.2022
За повече информация и пълните условия, сканирайте QR кода или посетете www.masterhaus.bg

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
Стани наш фен
и на страницата ни във

е търговска марка на Бошнаков ЕООД

Всички цени са в лева с включен ДДС. Цените и стоките са валидни само за посочения период до изчерпване на количествата. ВИНАГИ НИСКА ЦЕНА не e
част от промоционалната оферта и запазва обявената стойност по-дълго от периода на промоцията. За артикули с ВИНАГИ НИСКА ЦЕНА не може да бъде
използвана MASTERHAUS карта за отстъпки. Отстъпките не важат за артикули, които са на промо, разпродажба или друга специална цена. Предвид
печатната технология цветовете на снимките може да се различават от действителните.
Възможни са печатни грешки, за които Бошнаков ЕООД не носи отговорност!

Национален номер

0700 10 321

