
от 1 до 31 юли 2022

www.masterhaus.bgwww.masterhaus.bg ПАЗАРУВАЙTE  ОНЛАЙН  ОТ  УДОБСТВОТО  НА  ДОМА !
*Отстъпките не важат за артикули по поръчка, на промо, разпродажба или друга специална цена

20 години създаваме заедно

04.07.-10.07. 11.07.-17.07. 18.07.-24.07. 25.07.-31.07.

ГРАДИНСКИ
МЕБЕЛИ

ТЕКСТИЛ 
КИЛИМИ И ПЪТЕКИ

ЕДРА БЯЛА 
ТЕХНИКА

ДРЕБНА БЯЛА 
ТЕХНИКА

ВСЯКА СЕДМИЦА ДО 16.10.2022 ОЧАКВАЙТЕ ОТСТЪПКИ НА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТОВИ ГРУПИ 

15 %15 %15 %15 %
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Master СДЕЛКИ

в Бургас 
по поръчка

Идеално решение 
за помещения 
с влажна среда! 

Най-добрите оферти            в тази брошура!

арт. N:1006020258

5 99
лв./бр.

PVC ЛАМПЕРИЯ 
ДЕКОР: БЯЛ МАТ 
БЕЗ ФУГА 
- покривност лист: 0,66 кв.м/бр.
- размер: 20/260/0,8см

КЛИМАТИК
- модел: TA27FFCL-0932IA
- ен.клас охлаждане/отопление: A++/A+
- капацитет: 9000 BTU
- подходящ за помещения до 20 кв.м.
- вътрешно тяло (В/Ш/Д): 28,5/75/20см
- външно тяло (В/Ш/Д): 53/71/28см 

арт. N: 0703010049

64900
лв./бр.

3+2*
години

гаранция
*след регистрация

цената е без включен монтаж

арт. N: 0704010474

539 00
лв./бр.

3
години

гаранция

LED ТЕЛЕВИЗОР

- модел: 43E620BFS
- Smart TV
- Full HD
- резолюция: 1920х1080px 
- размер на екрана: 108см/43inch 
- цвят: черен

арт. N:0204030203

85 99
25кг

лв./бр.
DoubleDry
TECHNOLOGY

СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА СТ74
   
- висока издръжливост със самопочистващ ефект
- BioProtect формула-защита срещу мухъл и плесени
- гъвкавост и устойчивост на механични повреди
- дълготрайност на цвета и паропропускливост
- драскана структура 1.5мм

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

2999
лв./бр.

4 л

арт.N:0204020121, 125

19 99
лв./бр.

2.5 л

арт.N:0204020120, 124

5899
лв./бр.

8.5 л

арт.N:0204020122, 126

9990
лв./бр.

15 л

арт.N:0204020123, 127

ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО
DEKORATOR
- за интериор и екстериор
- покривност: 10-12 кв.м/л за слой

7 49
лв./бр.

650 мл

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

9990
лв./бр.

арт. N:0203010133

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

5 59
ценa от

лв./бр.
арт. N:0201010070-079

10 цвята

12 цвята

арт. N:1002030564

3490
лв./кв.м.

Дебелина 2см

ГРАНИТОГРЕС
- второ качество 
- размер: 60/60/2см
- цвят: графит
- ректифициран 

ПОДАРЪК 2л
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Master СДЕЛКИНай-добрите оферти            в тази брошура!

ТЕНТА
- материал: алуминий
- размер: 300/200см

арт. N:0505010052, 0505010054, 0505010056

29900
лв./бр.

0%лихва 6х49.83лв.

арт. N:0501040163

99 00
лв./бр.

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

арт. N: 0501020086

169 00
лв./бр.

арт. N: 0804010197

20500
лв./бр.

арт. N: 0501040158

135 00
лв./бр.

ГРАДИНСКИ 
ЧАДЪР 

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

КОМПЛЕКТ
ГРАДИНСКИ 
МЕБЕЛИ
- 3 части
- метал, PVC ратан
- прахово боядисана 
   метална конструкция
- възглавнички за стол

арт. N:0505040112

6990
лв./бр.

НАДУВАЕМ 
БАСЕЙН
- размер: 2.44/61 см
- без филтърна 
помпа и филтърарт. N:0505020068

29 99
лв./бр.

БАРБЕКЮ 
- чугунено
- за дървени въглища
- размер: ∅30см h22см
- скара: ∅30 см
- височина: 22 см

ПОМПА
СОНДАЖНА 
ВИНТОВА
- модел: DBP2500
- мощност: 1200W
- макс. дебит: 2 600 л/ч
- макс. напор: 135м
- диаметър: 100мм

арт. N: 0804030060

13990
лв./бр.

арт. N:0802050090

6990
лв./бр.

ВЕРИЖЕН МОТОРЕН ТРИОН
- модел: RD-GCS24
- мощност: 1800W (2.41 к.с)
- двигател: 2-тактов, въздушно охлаждане, 45 куб.см
- дължина на шината: 16''/400мм

арт. N: 0807010123арт. N: 0809020171 

БОРМАШИНА УДАРНА
- модел: RD-ID44
- мощност: 1050W
- oбороти на празен ход: 0– 2.800об./мин
- патронник: 1.5 - 13 мм
- реверс, регулиране на оборотите

СВРЕДЛА ЗА БЕТОН 5бр. 
Ø4, 5, 6, 8, 10мм комплект

ПОДАРЪК

МАСЛО RAIDER 2T MIX 1л

ПОДАРЪК

*част от артикулите не са налични в MASTERHAUS Айтос, но могат да бъдат доставени по поръчка.
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СТОЛ
- пластмасов
- цвят: бял

арт. N:0501010056

11 99
лв./бр.

СТОЛ
- пластмасов
- цвят: зелен

арт. N:0501010062

9 99
лв./бр.

МАСА
  
- пластмасова
- диаметър: ∅60см
- цвят: бял

арт. N:0501010170

35 99
лв./бр.

МАСА
  
- пластмасова
- диаметър: ∅50см
- цвят: бял

арт. N:0501010071

17 99
лв./бр.

39 90
лв./бр.

арт. N:0501010069

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

87 00
лв./бр.

арт. N:0501010067

МАСА
- модел: Ancora
- пластмасова
- размер: 75/120см
- цвят: бял

ШЕЗЛОНГ 

- алуминиев
- цвят: графит арт. N:0501030059

14900
лв./бр.

ШЕЗЛОНГ
- материал: пластмаса
- с подлакътник арт. N:0501030026

73 00
лв./бр.

арт. N:0501010407

4400
лв./бр.

СГЪВАЕМ
СТОЛ
- 3 позиции на облегалката
- размери: 55/65/90см
- прахово боядисана метална конструкция

арт. N:0501010413

69 00
лв./бр.

СГЪВАЕМ
СТОЛ
- тип шезлонг с 4 позиции
- материал: дърво, текстил

СГЪВАЕМ
СТОЛ 

- тип шезлонг с 2 позиции
- товароносимост: до 100кг
- размер: 153/60/80см
- цвят: зелен

арт. N:0501010384

54 00
лв./бр.

арт. N:0501010412

26 99
лв./бр.

ПЛАЖЕН 
СТОЛ 
 
- размери: 50/64/65см
- цвят: лилав

ХЛАДИЛНА
ЧАНТА 

- обем: 24л

арт. N:0505060067

21 99
лв./бр.

БАРБЕКЮ
 
- размер: 58/38/87см

арт. N:0505020040

11400
лв./бр.

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



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

I ГРАДИНA 5

ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ
- комплект от 6 части: 4бр. сгъваеми столове, 
   маса и градински чадър
- материал: метал, PVC текстил и стъкло
- прахово боядисана метална конструкция
- размери на масата: 85/85 см, височина 70см, 5мм темперирано стъкло
- размери на столовете: ширина 55см, дълбочина 65см, височина 90см
- чадър: ф180 см, височина 200 см 

арт. N:0501010408

79 00
лв./бр.

ГРАДИНСКА МАСА
- темперирано стъкло с дебелина 5мм
- размер: 80/80см, височина: 70см
- устойчива на ръжда, 
   корозия и обезцветяване
- прахово боядисана
- цвят: черен

ЛЮЛКА
- прахово боядисана, 
   стоманена конструкция
- странични поставки
- функция легло
- размер: 164/199/120см
- товароносимост: до 280кг
- цвят: кафяв

ТРИМЕСТНА

арт. N:0501040156

39900
лв./бр.

0%лихва 6х66.50лв.

арт. N: 0505010065

35900
лв./бр.

0%лихва 6х59.83лв.

ГРАДИНСКА 
ШАТРА
- kомплект със завеси
- размери: 3/4м, 
   височина: 2.65м
- прахово боядисана 
   метална конструкция
- цвят: крем

ЛЮЛКА
- с възглавници
- размер: ∅100 см, h 145 см
- товароносимост: до 120кг
- с плетени орнаменти

арт. N:0501040167

15900
лв./бр.

ХАМАК
- размер: 200/100см
- с плетени орнаменти

арт. N:0501040169

42 00
лв./бр.

арт. N:0501040162

74 00
лв./бр.

ЧАДЪР
- метална тръбна 
   конструкция
- удобен механизъм 
   за разгъване
- размер: ∅250см
- цвят: бял

КОМПЛЕКТ ОТ 6 ЧАСТИ

ГРАДИНСКИ СЕТ
- 4 части
- естествен ратан
- стол (Ш/Д/В): 67/70/76см
- диван (Ш/Д/В): 115/70/76см
- маса:∅60см х 56см
- темперирано стъкло с дебелина 5мм
- максимална товароносимост: 140кг
- в комплект с меки възглавници арт. N:0501020092

44900
лв./бр.

0%лихва 6х74.83лв.

0%лихва 6х48.17лв.

арт. N:0501040152

14900
лв./бр.

ЛЮЛКА
- размер: 170/110/153см
- материал: метал, текстил
- товароносимост: до 220кг
- цвят: крем

арт. N:0501020085

28900
лв./бр.

*част от артикулите не са налични в MASTERHAUS Айтос, но могат да бъдат доставени по поръчка.
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ОГРАДНА ВРАТА
ЛЯВА/ДЯСНА
- ширина 0.9 м, височина 1.3-1.5 м
- цвят: черeн

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

арт. N:1104010173

99 00
лв./бр.

арт. N:1104010170-171

19200
лв./бр.

арт. N:1104010172

53900
лв./бр.

ОГРАДНИ ВРАТИ И ПАНА VIENNA

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

2
години

гаранция

ГОТОВИ ЗА МОНТИРАНЕ!

Изработени от стоманени лазерно рязани профили, защитени от корозия, чрез 
горещо поцинковане, което предпазва продукта в продължение на много години. 
Пантите са монтирани на вратите и са включени в цената.
Двукрилата гаражна врата може да бъде автоматизирана, 
аксесоарите се предлагат отделно.

арт. N:0902010289, 291

43 99
лв./бр.

надолу

арт. N:0902010290, 292

4099
лв./бр.

висящ

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

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

арт. N:0902010252-254

16 99
лв./бр.

цени от

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ
- серия: ZURICH*
- алуминий и стъкло
- мощност: max 1 х 60W Е27
- степен на защита: IP44
- цвят: черен мат

арт. N:0902010256

3099
лв./бр.

висящ

арт. N:0902010255

27 99
лв./бр.

аплик

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ*
- цвят: златна патина 
- мощност: 60W E27 
- степен на защита: IP44 
- цветно стъкло

арт. N:0902010209

32 99
лв./бр.

стоящ h43см

арт. N:0902010206-208

35 99
лв./бр.

нагоре, надолу, висящ

арт. N:0902010210

58 90
лв./бр.

стоящ h98см

арт. N:0902010211

169 00
лв./бр.

стоящ h200см

ЕКСК ЛУЗИВЕН ВНОС

FFA
G

LED
ПРОЖЕКТОР**
- модел: RICH LED
- живот: 20 000 часа
- студена светлина: 6400К
- вграден светодиоден източник
- мощност: 10, 20, 30, 50W
- степен на влагозащита: IP65
- цвят: бял

арт. N:0902030146-149

8 99
лв./бр.

цена от

900lm
1800lm
2700lm
4500lm
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арт. N:0804030066

18900
лв./бр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИОН 

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

арт. N:0804020159

169 00
лв./бр.

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

КОСАЧКА
- модел: ARM 32
- електрическа 
- мощност: 1200W
- обработваема ширина: 320мм
- обем на коша: 31л

УДЪЛЖИТЕЛ- 3 x 1 мм2

арт. N: 0905050127

21 00
лв./бр.

20 метра

арт. N: 0905050155

2700
лв./бр.

30 метра

ВЕРИЖЕН МОТОРЕН ТРИОН

- модел: NR45-MPCS
- мощност : 1700W (2.27 к.с)
- двигател: 2-тактов, 
   въздушно охлаждане, 45 куб.см.
- дължина на шината: 16''/400мм
- система за лесен старт 

арт. N:0804030076

11900
лв./бр.

Н О В О

4990
лв./бр.

арт. N:0503020150

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

ГРАДИНСКИ МАРКУЧ 
- зелен, четирислоен

арт. N:0503010139

20 50
лв./бр.

1/2‘ - 25м

арт. N:0503010102

39 99
лв./бр.

1/2‘ - 50м

арт. N:0503010103

39 50
лв./бр.

3/4‘‘ - 25м

арт. N:0503010104

77 99
лв./бр.

3/4‘‘ - 50м

арт. N:0503030131

3 39
лв./бр.

БЪРЗА 
ВРЪЗКА
ЗА МАРКУЧ 
- 1/2"

арт. N:0503030135

7 59
лв./бр.

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

арт. N:0503030137

2 35
лв./бр.

СЪЕДИНИТЕЛ
ЗА МАРКУЧ 
- 1/2"(13мм) 

арт. N:0503020120

8 79
лв./бр.

УНИВЕРСАЛЕН
ВОДЕН
ПИСТОЛЕТ 
- 8 вида струи

арт. N:0503020116

9 59
лв./бр.

РАЗПРЪСКВАЧ 
- статичен 
- 8 режима
- до 95кв.м., до 11м. диам.

арт. N: 0503020114

11 99
лв./бр.

РАЗПРЪСКВАЧ
- стационарен 
– с въртяща глава
- регулиране на ъгъла 
   на водната струя  
- разпръсква до
   15м в диаметър

арт. N: 0503020117

59 90
лв./бр.

ТАЙМЕР
- електронен 
- за поливане

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

арт. N:0302120035

4990
лв./бр.

ШКАФ
- пластмасов
- висок с две врати
- размер: 68/37/163см

арт. N:0302120026

14900
лв./бр.

175
kg

арт. N:0804020081

179 00
лв./бр.
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 ● Mощност: 750W
 ● Функция реверс
 ● Регулатор на оборотите
 ● Самозатягащ се патронник
 ● Размер на патронника: Ф 13мм
 ● Ударна функция

 ● Mощност: 400W
 ● Максимален въртящ момент: 30 Nm
 ● Обхват на патронника: 0.8 - 10мм
 ● Тип на патронника: безключов
 ● Две скорости

 ● Мощност: 500W
 ● Обороти: 0-3000об/мин
 ● Капацитет на рязане в дърво: 65мм
 ● Капацитет на рязане в стомана: 6мм
 ● Регулиръне на ъгъла: 0-45°

 ● Мощност: 1150 W
 ● Обороти на празен 

    ход (мин -1): 7500/3000 - 7500
 ● Размер на диска: Ф 125мм
 ● Регулиране на обороти

 ● Мощност: 400W
 ● Диаметър на изхода: 3/4'' - 1 1/2''
 ● Максимален напор: 5м
 ● Максимална дълбочина на потапяне: 7м
 ● Максимален дебит: 9000л/ч
 ● Захранващ кабел: 10м

 ● Мощност: 1200W
 ● Широчина на косене: 32см
 ● Височина на косене: 25-60мм
 ● Вместимост на коша: 30л

 ● Мощност: 1.5kW
 ● Двигател двутактов: 42.7 куб/см
 ● Горивна смес: бензин-масло 25:1
 ● Обороти: 2800- 9000об/мин
 ● Косене с нож: 255мм
 ● Косене с корда: 440мм
 ● Диаметър на кордата: 2.4мм

 ● Въртящ момент: 24 Nm
 ● Обороти без натоварване: 350 - 1150 об/мин
 ● Капацитет на батерията: 1.5 Ah
 ● Напрежение на акумулатора: 12 V
 ● Регулиране на въртящия момент
 ● Обхват на патронника: 0.8 - 10 мм
 ● Скорости: 2
 ● В комплект с 2 батерии Li-ion,

    1 зарядно устройство, 
    куфар и аксесоари

БОРМАШИНА

ВИНТОВЕРТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ПРОБОДЕН ТРИОН

ЪГЛОШЛАЙФ

ПОМПА ВОДНА ПОТОПЯЕМА КОСАЧКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСА БЕНЗИНОВА  
С НОЖ И КОРДА СГЪВАЕМА

БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА

RD-ID41 0802050086

RD-CDD08 0802010231
RD-JS31 0801020060

RD-AG39 0801010068

RD-WP38 0804010132 RD-LM30 0804020176
RD-GBC22 0804020156

RD-CDL34 0802010221

ЗА
 В
С
И
ЧК

И 

ЕЛ
ЕКТРОИНСТРУМ

ЕН
ТИ

4990
лв.

3990
лв.

3990
лв. 6490

лв.

9590
лв. 11990

лв. 15990
лв.

5590
лв.

 ● Мощност: 200W
 ● Размери на шкурката: 90 х 230мм
 ● Размери на работния плот: 90 х 187мм
 ● Прахоулавяне

ВИБРОШЛАЙФ

RD-SA08 0801040061

4990
лв.

I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ 8

ГУМЕН
ЧУК 

- дръжка от 
   фибростъкло
- ∅ 60 мм
- 445 г 

арт. N:0806030093

4 30
лв./бр.

арт. N:0806150289

18 50
лв./бр.

ЩАНГА ЗА 
ЛАМИНАТ 

- комплект с дървена 
   приставка и клинове

арт. N:0801020004

95 00
лв./бр.

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

арт. N: 0806040048

1350
лв./бр.

ТАКЕР
- ръчен: 4-14мм

6 49
лв./бр.

арт. N:0806020162

КЛЮЧОВЕ
- гаечни 
- к-кт 6бр.
- фосфатирани
- размер: 6-19мм

8 99
лв./к-кт

арт. N:0806100554

КЛЕЩИ
- комбинирани
   Standard MTX
- размер: 180мм

арт. N:0806080106

1490
лв./бр.

ШПАКЛА
- фасадна
- размер: 600мм
- неръждаема стомана

арт. N:0806050084

19 50
лв./бр.

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

арт. N:0805010154

179 00
лв./бр.

ЕЛЕКТРОЖЕН 
ИНВЕРТОР
- модел: IWM-250
- заваръчен ток: 20-250 A  
- диаметър на електрода 1.5-5мм 
- работно напрежение: 150-250V
- защита от прегряване и  
   пренапрежение
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ПЕРФОРАТОР 

- модел: GBH 2-26 DRЕ Professional
- SDS Plus захват
- мощност: 790W
- сила на удара: 2.7 J
- режими на работа: 3 
- куфар за съхранение 

AКУМУЛАТОРЕН
УДАРЕН
ВИНТОВЕРТ
- модел: GSB180-LI Professional Li-Ion
- акумулаторни батерии: 
   18V, 2бр.х2,0Ah
- въртящ момент: 54Nm
- eл. защита на акумулаторните  
   клетки (ECP)
- бързозатягащ патронник: 13мм
- скорости: 2
- куфар за съхранение

арт. N:0802030003

30900
лв./бр.

0%лихва 6х51.50лв.

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

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:0809040094

3999
лв./бр.

ШЛАЙФ ШАЙБА

- диамантена 125мм 
- двуредна Expert for 
   Concrete Long Life

арт. N:0805060597

11 99
лв./к-кт

БИТОВЕ И СВРЕДЛА 
- 15 части Mini X-Line

КУФАР ЗА 
ИНСТРУМЕНТИ
- размер: 
   385/330/130мм

*съдържанието в куфарите не е включено в цената
арт. N: 0805040030

17 00
лв./бр.

арт. N:0805020307

2 99
лв./бр.

НИВЕЛИР 

- магнитен
- 225мм 
- с три либели арт. N:0301070048, 059

38 00
лв./бр.

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

3490

арт. N:0805020367

лв./бр.

ТРИНОГА
- алуминиева универсална
- височина макс.: 1.2м
- резба за присъединяване: 1/4"
- калъф с дръжка

10490

арт. N:0805020366

лв./бр.

НИВЕЛИР
- модел: 1H1V
- лазерен с кръстосани линии
- нивелира до макс.: 15м
- цвят на лазера: зелен
- точност: 0.3мм/м

0%лихва 6х51.50лв.

арт. N:0805020376

30990
лв./бр.

НИВЕЛИР
- лазерен 
- трилъчев 30м

арт. N:0802010186

30900
лв./бр.

0%лихва 6х51.50лв.

арт. N:0805040028

33 00
лв./бр.

КУФАР ЗА 
ИНСТРУМЕНТИ 
- професионален
- подвижен органайзер
- размер: 580/285/290мм

ПЕРФОРАТОР 

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

арт. N:0802030052 139 00
лв./бр.

арт. N:0802030052

ШЛЕМ ЗА 
ЗАВАРЯВАНЕ
 
- време за реакция: 
   1/10000cek
- регулиране на 
   чувствителността

арт. N:0808010131

46 00
лв./бр. ФОТОСОЛАРЕН



УНИВЕРСАЛНО
ЛЕПИЛО 50А
 
- за лепене на розетки, декоративни    
   панели от полистирен и полиуретан
- лепи върху порьозни и непорьозни 
   повърхности
- може да се боядисва 
- цвят: бял

5 29
лв./бр.

арт. N:1106020263

280мл

I СТРОИТЕЛСТВО 10

арт. N:1101010021

17 09
25кг

лв./бр.

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

арт. N:1102060063

4039
5кг

лв./бр.

ХИДРО-
ИЗОЛАЦИОННА 
СМЕС D-PROTECT

- за интериор и екстериор
- за хидроизолиране на бани, кухни, балкони
- за хоризонтални и вертикални повърхности
- разход: 1.25кг/кв.м. при слой 0.5мм

арт. N:1102060073

16000
лв./бр.

20кг
*продажба само на ролка

арт. N:1106050100

2949
10м

лв./бр.

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

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.

СИСТЕМА ЗА НИВЕЛИРАНЕ
И ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПЛОЧКИ
Подложки и клинове

арт. N:1101020075

1999
лв./бр.

25 кг

ЛЕПИЛО ШПАКЛОВЪЧНА
СМЕС ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
- смес за лепене и
   шпакловане на всички    
   видове топлоизолационни 
   плоскости
- разход: 
   за лепене: 4.5-5.5кг/кв.м., 
   за шпакловане: 3-4кг/кв.м.
- цвят: бял

арт. N:1101030004

15 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

арт. N:1106040012

8 29
лв./бр.

пистолетна

арт. N:1106040035

9 29
лв./бр.

ръчна

ПОЛИУРЕТАНОВА
ПЯНА
- компонентна, разширяваща се, 
   за лепене на изолационни панели, 
   запълване на кухини и др.  
- устойчива на стареене
- пистолетна и ръчна  
- опаковка: 750мл

ФУГИРАЩИ СМЕСИ 
SIKA CERAM 
CLEAN GROUT - 100
- циментов състав за запълване 
   на фуги, водоотблъскващ, 
   износоустойчив
- интериорна и екстериорна употреба
- подходяща за подово отопление
- за фуги с ширина от 2 до 10мм
- клас SG 2 AW
- опаковка: 2кг

арт. N:1101090401-420

9 19
цени от

лв./бр.
20 цвята

РЕШЕНИЯ ЗА БАНЯ

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

арт. N:1101010114

13 29
лв./бр.

20 кг

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

арт. N:1106010139-140

8 29
лв./бр.

280мл

УЛЕЙ ЗА
ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА
- обща монтажна височина: 60мм
- поцинкована решетка с C-профил
- дължина: 100см
- клас на натоварване: A15 – до 1.5т
- приложение: обществени зони с пешеходци или  
   велосипедисти, тревни площи, около сгради, 
   пешеходни зони и зони с подобен характер

арт. N:1103050795

29 90
лв./бр.



ИЗБЕРИ
“КЛАСИК”

И М А М Е  Г Р И Ж АТА  З А  В А Ш И Я  П О К Р И В !

“КЛАСИКАТА”Е МОДЕРНА

Керемида 1/1 Класик червена, арт. N:1103040003

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

20 %

I СТРОИТЕЛСТВО 11

1 79
лв./бр.

БИТУМНИ КЕРЕМИДИ 
- форма: бибер-боброва опашка
- цвят: червен
- опаковка: 2,9кв.м./пакет
- цена за кв.м. - 14.24лв с ДДС
- продажба само на пакет

арт. N:1103040747

41 29
лв./бр.

Н О В О ГАЗОБЕТОННИ 
БЛОКЧЕТА
ЗА ЗИДАРИЯ 
YTONG D400
- отлични топлоизолационни свойства
- ниско обемно тегло
- шумоизолация
- лесна обработваемост
- дебелини и размери:
250/600/250мм, 200/600/250мм
150/600/250мм, 125/600/250мм
100/600/250мм, 75/600/250мм
50/600/250мм

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

арт. N:1107050023

36600
лв./бр.

0%лихва 6х61.00лв.

АЛУМИНИЕВА 
СТЪЛБА 
- 5 стъпала

7900
лв./бр.

арт. N:1107020022

СГЪВАЕМА 
ТАВАНСКА
СТЪЛБА
- модел: "TERMO"OMAN
- изработена от    
   иглолистен материал
- лесен достъп до 
   тавански помещения
- лесен монтаж
- товароносимост: мах.160кг
- максимална височина на  
   помещението: 2800мм
- размер: 60/120см, 70/120см

арт. N:1107040028-029

23700
лв./бр.

ПОДОВА ЗАМАЗКА 
- циментова смес за 
   приготвяне на плаващи и 
   свързани подравнителни замазки
- клас С16; F3, съгл. EN 13813
- разход:~20кг/кв.м. за 10мм дебелина
- цвят: бял

4 29
лв./бр.

арт. N:1101070010

25кг

арт. N:1101080013

6 99
40кг

лв./бр.

РАЗТВОР 
ЗА ЗИДАРИИ
- варо-циментов разтвор подходящ
   за тухли с вертикални отвори
- зърнометрия 0-3мм
- разход: зависи от основата и 
   начина на работа с продукта

2 19
лв./бр.

цена от

арт. N:1103020009 -1103020015

ГИПСОКАРТОНЕНА
ПЛОСКОСТ
- стандартна  А10  9.5/1200/2000мм 
- стандартна  А13 12.5/1200/2000мм
- влагоустойчива Н13 12.5/1200/2000мм
арт. N:1105010003, 1105010001, 1105010004

СТЪКЛЕНА 
МИНЕРАЛНА 
ВАТА AKUSTIK BOARD

- коефициент на топлопроводимост-0.037W/Mk

арт. N:1102030134

4329
лв./бр.

дебелина 75мм/пакет 7.5кв.м.

арт. N:1102030129

4759
лв./бр.

дебелина 50мм/пакет 12кв.м.

5 00
лв./кв.м.

цени от

КОЛИЧКА 
- строителна, 80л 
- с твърдо колело

арт. N:0504040031

63 99
лв./бр.



ЛАК ЗА ДЪРВО 

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

19 90
лв./бр.

0.9л

8 цвята

ВОДОРАЗРЕДИМ

4990
лв./бр.

2.5л

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ 12

ВОДОРАЗРЕДИМА 
БОЯ
- за дърво, метал, алуминий, 
   мед, бетон, камък, пластмаси, 
поцинковани повърхности, керамика и др.
- за полагане на открито и закрито
- устойчива на UV лъчи 
- покривност: 10-12 кв.м/л.

цена от

12 39
лв./бр.

РАЗНООБРАЗИЕ
ОТ  ЦВЕТОВЕ

15 %

1059
лв./бр.

650мл мат

арт. N:0202030038

ЛАК ЗА ПАРКЕТ DEKORATOR 
 

- полиуретанов, двукомпонентен
- покривност: 10кв.м/л
- висока износоустойчивост

9 59
650мл гланц

лв./бр.
арт. N:0202030027

арт. N:0205020152

13 90
лв./бр.

350мл

ПРЕПАРАТ ЗА СВАЛЯНЕ
НА СТАРИ БОИ
- време за реакция: 15-20мин
- покривност: 150-250мл/кв.м.

ФИНИШ ЗА ДЪРВО  НА МАСЛЕНА ОСНОВА
BOCHEMIT VINTAGE
- висококачествен маслено-алкиден 
   импрегнант за придаване на Vintage ефект
- запазва естествения релеф на дървото
- възпрепятства проникването на вода
- цвят: порцелан, сапфир, графит
- покривност: 6-12 кв.м/л

200мл

5 59
лв./бр.

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

140мл

7 59
лв./бр.

арт. N:0201020175

СПРЕЙ 
ПРОТИВ 
МУХЪЛ 
- за дърво и камък

5 90
лв./бр.

500мл

арт. N:0605010539

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

1099
лв./бр.

500мл

14 цвята

ЕКСТРА АЛКИДНА
БОЯ
DEKORATOR 

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

цена от

6 19
лв./бр.

арт. N:0205020133

9 99
лв./бр.

750мл

арт. N:0205020134

31 59
лв./бр.

2,5л

арт. N:0205020122, 0205020125, 0205020106

19 99
лв./бр.

цена от

ЛАК ЗА КАМЪК
- за лакиране на камък и декортивни тухли
 дълбокопроникващ, атмосфероустойчив
- покривност: ~ 10кв.м./л

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

арт.N:0202020016

6 99
650мл

лв./бр.
арт.N:0202020003

2399
2.5л

лв./бр.

21 99
2.5л

лв./бр.

ВОДОРАЗРЕДИМЕМАЙЛЛАК 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

РАЗНООБРАЗИЕ 
ОТ  ЦВЕТОВЕ

РАЗНООБРАЗИЕ 
ОТ  ЦВЕТОВЕ



24 цвята

ЦВЕТНА 
ИНТЕРИОРНА БОЯ
COLOR WEEKEND 

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

16 59
лв./бр.

цена от

УСТОЙЧИВА НА 
МОКРО ТРИЕНЕ

ЛАТЕКС
- тониран
- матов финиш
- бързосъхнещ
- покривност: 7-10кв.м/кг
- опаковка: 4кг/3л

С ВИСОКА ПОКРИВНОСТ,  МИЕЩ СЕ

18 79
лв./бр. в Чехия

произведено

21 цвята

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ 13

980мл

арт.N:0203030250

16 59
лв./бр.

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

2,94л

арт.N:0203030251

4499
лв./бр.

арт. N: 0203030252

139 90
лв./бр.

9,8л

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

3659
лв./бр.

1л

арт. N:0203030306

73 90
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

12950
лв./бр.

5л

арт. N:0203030308

13 59
лв./бр.

2л

арт. N:0203030267

14 59
лв./бр.

2л

арт. N:0203030165

2459
лв./бр.

4л

арт. N:0203030268

21 59
лв./бр.

4л

арт. N:0203030162

5859
лв./бр.

10л

арт. N:0203030278

4399
лв./бр.

8.5л

арт. N:0203030163

6 99
лв./бр.

1л

арт. N:0203030276

6 19
лв./бр.

1л

арт. N:0203030203

ИНТЕРИОРНА 
БОЯ
ЗА ТОНИРАНЕ
- покривност: 10-14 кв.м/л
- цвят: бял

8459
лв./бр.

15л

арт. N:0203030277

7469
лв./бр.

15л

арт. N:0203030164

арт. N:0203050281-290

45 99
лв./бр.

цена от

ДЕКОРАТИВНО ПЯСЪЧНО 
ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ
SABBIA PRONTO
- за интериор и екстериор
- нанася се с четка, пистолет
- покривност:  9-10 кв.м./л за слой
- опаковка: 2.2л

10 цвята

16 99
лв./бр.

980мл

арт. N:0204020176

4399
лв./бр.

2.94л

арт. N:0204020177

ФАСАДНА 
АКРИЛНА БОЯ 
ACRYLAN 

- база за тониране 
- гладко матово покритие
- устойчива на неблагоприятни условия
- предназначена за бетон, мазилки, 
   гипсокартон, дърво и др. 
   след подходяща обработка 

арт. N:0204020179

13690
лв./бр.

9.8л



ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ДЪБ ТРЕНД БЯЛ 
- за натоварени жилищни помещения и   
   умерено натоварени обществени зони
- размер: 1380/193/8мм
- опаковка: 2.131 кв.м./пакет

арт. N:1005010285

19 99
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 4V

8 мм

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

14I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

арт. N:1006020181

11 49
лв./бр.

PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР: АРТ ВЕСТНИК

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

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ДА ВИНЧИ
 
- за натоварени жилищни помещения и умерено 
   натоварени обществени зони
- размер: 1380/193/8мм
- опаковка: 2.131 кв.м./пакет

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

8 мм8 мм

клас: 32/АС5 

арт. N:1005010243

21 49
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 

арт. N:1005010373

17 49
лв./кв.м.

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ НИКЕ 

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

8 мм

арт. N:1005010361

2499
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 V4

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ СТЕРЛИНГ 

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

8 мм

арт. N:1005010371

2099
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 V4

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ВИРГО 

- за натоварени жилищни помещения 
   и интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1380/193/10мм 
- опаковка: 1.864 кв.м./пакет

арт. N:1005010363

2799
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

10 мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ЕВРОС 

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

арт. N:1005010384

2949
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

10 мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ АЙСБЕРГ 

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

арт. N:1005010387

3599
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

12 мм

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

ВЛАГОУСТОЙЧИВ ВЛАГОУСТОЙЧИВ

Н О В О

Н О В О

Н О В О

Н О В О

Н О В О

Н О В О



арт. N:1001030817

32 99
лв./кв.м.

арт. N:1001030929

27 99
лв./кв.м.

арт. N:1001030860

18 99
лв./кв.м.

арт. N:1002030645

2499
лв./кв.м.

арт. N:1001030930

2799
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество 
- размер: 20/120см
- цвят: сив, мат

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество 
- размер: 15/90см
- цвят: бежов, мат

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество 
- размер: 45/45см
- цвят: кафяв микс
- ефект: камък

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция 
- размер: 33/33см
- цвят: сив микс
- ефект: мат

ДЕКОР 

- първо качество 
- размер: 15/90см
- цвят: бежов, мат

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ 15

Н О В ОН О В О

Н О В О Н О В О

арт. N:1002030646

2499
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 33/33см
- цвят: черно-бял, мат

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 60/120см 
- цвят: черен
- ефект: мраморен 
- ректифициран мат арт. N:1001030882

35 99
лв./кв.м.

ОБЛИЦОВЪЧЕН
КАМЪК
- първо качество
- произход: Турция
- размер 15/40см
- цвят: кафяв арт. N:1002030737

33 99
лв./кв.м.

Н О В О

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 15.5/60.5см
- цвят: крем, кафяв,    
   бежов, светло сив

арт. N: 1001030517-518, 1001030389, 1001030426

22 99
лв./кв.м.



ФАЯНС
- първо качество
- размер: 25/40см
- цвят: св. бежов, 
   бежов, св. сив, сив
- ефект: мрамор, мат

арт. N: 1001010616, 617
                1001010647, 648

14 49
лв./кв.м.

арт. N: 1001040645                           
                1001040671

15 49
лв./кв.м.

арт. N: 1001020174
               1001020150

13 39
лв./кв.м.

ДЕКОР
- първо качество
- размер: 25/40см
- цвят: бежов, сив
- ефект: мрамор, мат

ТЕРАКОТ
- първо качество
- размер: 34/34см
- цвят: бежов, сив
- ефект: мрамор, мат

16I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

арт. N:1001010690-691

31 99
лв./кв.м.

арт. N:1001030881

22 99
лв./кв.м.

арт. N:1001010692

3499
лв./кв.м.

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

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

арт. N:1002010410

2449
лв./кв.м.

арт. N:1002010409

23 49
лв./кв.м.

ФАЯНС
- първо качество 
- размер: 25/70см
- цвят: микс бежов, светло бежов
- ефект: мрамор, линии, гланц

ДЕКОР 

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

ПО ПОРЪЧКА

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

арт. N:1001040703

1149
лв./бр.

ПРОИЗХОД 
ИСПАНИЯ

арт. N:1001010721

2499
лв./кв.м.

арт. N:1001030926

22 99
лв./кв.м.

арт. N:1001040725

2999
лв./кв.м.

ФАЯНС
- първо качество 
- размер: 30/60см
- цвят: бежов
- ректифициран мат

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

ДЕКОР 

- първо качество 
- размер: 30/60см
- цвят: бежов
- ректифициран мат
- пачуърк квадрати

Н О В О

Н О В О

ПО ПОРЪЧКА
В ПРИМОРСКО
И АЙТОС



0102010756  
Precision Flow
стенен душ комплект 
състоящ се от тръбно 
окачване с подвижен 
държач, шлаух, ръчен 
душ и термостатен 
смесител 

244,00 лв. с ДДС

0106011561*
Bau Cosmopolitan  

Поставка за 
хавлия

0106011563*
Bau Cosmopolitan  

Поставка за 
тоалетна хартия

679,00 лв. с ДДС
0102030186
Vitalio JOY 260  
душ система с 
термостат, пита 
260 mm, със 
струи Rain, 
SmartRain и Jet, 
въртящо се 
рамо 450 mm и 
ръчен душ

327,00 лв. с ДДС
0102030230
Vitalio Start 210
душ система с 
превключвател, 
душ глава Vitalio 
Start 210 с 
две струи Rain и 
SmartRain, 
и ръчен душ 
Vitalio Start 100 с 
една струя Rain, 
разстояние между 
превключвателя 
и рамото за душ - 
620 mm 44,90 лв. с ДДС

49,90 лв. с ДДС
0102040530  
Vitalio Go 100
ръчен душ 

27,90 лв. с ДДС

0102040145 
VitalioFlex Trend 
1500 мм   
шлаух

21,90 лв. с ДДС

199,00 лв. с ДДС
0102030135 
Vitalio Start 100  
душ гарнитура с 
тръбно окачване 
600 мм, ръчен душ с 
две струи и дебитен 
ограничител 
5,7 l/min, шлаух

0106030376*
Bau Cosmopolitan  

  Тоалетна четка с 
поставка

55,90 лв. с ДДС

0102020115*
Start Loop
кухненски 
смесител с 
висок въртящ 
се C-чучур

97,00 лв. с ДДС

* Предлагат се само в магазините в Бургас и Равда.
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арт. N:0102030194

77 00
лв./бр.

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

31 99
лв./бр.

арт. N:0102030195

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

МИВКА
- модел: President
- размер: 55см

арт. N:0103010247

5500
лв./бр.

ПОЛУКОНЗОЛА
- модел: President

арт. N:0103010248

5300
лв./бр.

*смесителят не е 
  включен в цената

арт. N:0102030204

10 99
лв./бр.

КОМПЛЕКТ
РЪЧЕН ДУШ
И ШЛАУХ
- модел: Swirl
- трифункционален душ
- шлаух с дължина: 150см
- цвят: хром

арт. N: 0102030219

28900
лв./бр.

арт. N: 0102030290

29900
лв./бр.

ДУШ СИСТЕМА
- модел:Vidima Balance
- без смесител

ДУШ 
СИСТЕМА
- стационарен и 
   подвижен душ, 
   шлаух, със смесител
- цвят: черен

Н О В О



арт. N:0105010332

33400
лв./бр.

ДУШ КАБИНА 
- без поддушово коритo
- квадрат
- регулируема: 78-90/190см

МАТИРАНO СТЪКЛО

В БУРГАС 
И РАВДА

| БАНЯ 18

ПАКЕТНА 
                 ЦЕНА 3 в 1

15
години

гаранция
на структурата 

за вграждане

ТОАЛЕТНА 
ЧИНИЯ 

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

БУТОН ЗА 
КАЗАНЧЕ ЗА 
ВГРАЖДАНЕ
арт. N:0104030079

44700
лв./бр.

0%лихва 6х74.50лв.

0%лихва 6х55.67лв.

арт. N:0104020003

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

ТЯЛО ЗА СИФОН
- подов, лентов: 650мм
- с перфорирана решетка, лесен за почистване
- странично отводняване: ∅40мм
- воден и сух затвор, спират неприятните миризми арт. N:0402070497, 395

14700
лв./бр.

6
години

гаранция

ПЛОТ ЗА БАНЯ
- чекмедже с плавно затваряне
- влагоустойчив
- PVC с дебелина 15мм
- стенен монтаж
- размер: 20/60/46см

арт. N:0101010650

18900
лв./бр.

арт. N:0101010648

25400
лв./бр.

арт. N:0101010730

319 00
лв./бр.

арт. N:0101010647

177 00
лв./бр.

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО
- материал: PVC
- водо и влагоустойчив
- панти със "soft close"
   механизъм
- LED осветление
- размер: 60/13/55см

ШКАФ 
С МИВКА
- материал: PVC
- водо и влагоустойчив
- панти със "soft close"
   механизъм
- нивелиращи се крачета
- бял порцеланов умивалник
- несглобен
- размер: 60/46/85см

*смесителят не е включен в цената

КОШ   
 
- цвят: сив, металик
- обем: 5л

39 90
лв./бр.

арт. N:0106030372, 371

ЧЕТКА  

- цвят: сив, металик

12 49
лв./бр.

арт. N:0106030348, 373

арт. N:0101010736

27900
лв./бр.

ШКАФ 
С МИВКА
- материал: PVC
- с плавно затваряне 
- размер: 51/40/83.5см

ШКАФ С МИВКА
- модел: Амелия
- материал: PVC
- размер: 60/45/50см

арт. N:0101010791

22700
лв./бр.

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО
- материал: PVC

В БУРГАС 
И РАВДА
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**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

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

11 99
лв./бр.

арт. N:0905030080

арт. N:0901060077

9W 580мм

13 29
лв./бр.

арт. N:0901060076

4W 320мм

1039
лв./бр.

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

GGA
G

арт. N:0901070115-116

18 39
лв./бр.

LED ЛУНИ
- модел: TOP LED** 
- живот: 35000 часа
- за вграждане
- цвят: бял
- топло бяла светлина: 3000К 
- неутрална дневна светлина: 4000К
- 6W, 15W IP44

арт. N:0906040080-083

1 99
лв./бр.

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

GGA
G

FFA
G

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

3 49
цени от 

лв./бр.

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ
- топло бяла светлина 2700- 3000К
- неутрално дневна светлина 4000К
- студена светлина 6500К
7W E27 680lm 3000К, 720lm 6500К (50W)
9W E27 900lm 3000К, 950lm 6500К (65W)  
11W E27 1150lm 3000К, 1250lm 6500К (80W)
6W E14 620lm 2700К, 4000К (48W) свещ        
6W E14 620lm 2700К, 4000К (48W) топче

1 99
лв./бр.

арт. N:0906040242-244

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

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ
- цвят: крем

арт. N:0904010593

3 49
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904010586

2 79
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904010588

2 99
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904010595

4 29
контакт двоен

лв./бр.
арт. N:0904010590

99
ключ девиаторен

лв./бр.2

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ
- цвят: орех

арт. N:0904011105

5 49
контакт единичен 16А

лв./бр.

арт. N:0904011091

6 29
контакт двоен 16А

лв./бр.

арт. N:0904011093

4 29
ключ единичен сх1

лв./бр.

арт. N:0904011095

4 89
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904011097

4 89
ключ девиаторен

лв./бр.

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ
- серия ASFORA
- цвят: бял

арт. N:0904010706

4 39
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904010702

3 99
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904010703

4 99
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904010708

7 49
контакт двоен

лв./бр.
арт. N:0904010704

49
ключ девиаторен

лв./бр.4

арт. N:0901070111-112

9 29
лв./бр.

GGA
G

ниско ниво на шум

ВЕНТИЛАТОР 
ЗА БАНЯ
- модел: UC-10 STANDARD
- произход: Испания
- размер: ∅100
- дебит: 110куб.м./час
- цвят: сребро

арт. N:0905030105

3699
лв./бр.

РАЗКЛОНИТЕЛИ 

- цвят: бял

арт. N:0905050150

1299

3х16А кабел1.5м
с ключ 

лв./бр.
арт. N:0905050153

18 99

6х16А кабел1.5м
с ключ 

лв./бр.
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СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

ПЛАФОН 

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

13 99
лв./бр.

арт. N:0901030669

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

арт. N:0901030436

11 59
лв./бр.

ПЛАФОН
- модел: Patina*
- мощност: 60W E27
- размер: ∅ 300мм
- хром държач, декоративно стъкло

арт. N:0901030438

15 99
лв./бр.

арт. N:0901030952

31 99
лв./бр.

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

GGA
G

арт. N:0901020519

4299
лв./бр.

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

∅ 463

арт. N:0901030915

57 90
лв./бр.

∅ 552

арт. N:0901030916

8390
лв./бр.

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

НАСТОЛНA
ЛАМПA*
 
- 1 x E27 40W хром/крем

арт. N:0901040294

15 99
лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА*

- цвят: хром
- стъклен абажур и  
   декоративна тел
- мощност: 40W E14

арт. N:0901030939

Аплик 1хЕ14

14 99
лв./бр.

арт. N:0901030940

Плафон 3хЕ14

3699
лв./бр.

арт. N:0901030941

Плафон 5хЕ14

5490
лв./бр.

*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас: А++,A+,A,B,C,D,E

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА 
- модел: SHEEN*
- цвят: сатен никел
- 1,2,3,4 х Е14

арт. N:0901050421

единица

2499
лв./бр.

арт. N:0901050422

двойка

4999
лв./бр.

арт. N:0901050423

тройка

74 90
лв./бр.

арт. N:0901050424

четворка 

9790
лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНИ 
ТЕЛА
- модел: TOSH 
- мощност: 1xE27, 4xE27  
- материал: 
   метал и дърво

LED ОСВЕТИТЕЛНИ 
ТЕЛА
- модел: CANDY/ WEEK LED 
- живот: 25 000 часа
- с променяща се цветна температура  
   3000К, 4000К, 6000К

арт. N:0901020520

15200
лв./бр.

арт. N:0901031074

12900
лв./бр.

51W 3755lm

арт. N:0901031075

14400
лв./бр.

105W 8573lm

Н О В О

Н О В О



ПРИБОРИ 
ЗА ХРАНЕНЕ ZARIF

- вилица за десерт, 6бр., арт.N:0603020080       5,95 лв./6бр.
- вилица основна, 6бр., арт.N:0603020079          9,29 лв./6бр.
- нож основен, 6бр., арт.N:0603010262       10,79 лв./6бр.
- лъжица за кафе, 6бр., арт.N:0603030100         4,49 лв./6бр.
- лъжица за чай, 6бр., арт.N:0603030099          5,95 лв./6бр.
- лъжица основна, 6бр., арт.N:0603030098          9,29 лв./6бр.

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

ЧАШИ

- ликьор 60мл/6бр., арт.N:0602011374         21,99 лв./6бр.
- безалк. напитки 420мл/6бр., арт.N:0602011375  27,79 лв./6бр.
- концентрат 260мл/6бр., арт.N:0602011376      29,99 лв./6бр.
- концентрат 400мл/6бр., арт.N:0602011377      33,99 лв./6бр.

предложенията от страницата може да закупите в магазините ни в Равда, Приморско, както и online
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РАЗЛИЧНИ ДЕСЕНИ 
И МОДЕЛИ

арт. N:0602060387

9500
лв./бр.

арт. N:0602060440

23400
лв./бр.

СЕРВИЗ 
ЗА ХРАНЕНЕ
- серия: Marine
- 24 части

ЧИНИИ 

- аркопал 
- серия: Евридей

арт. N:0602020297

2 89
лв./бр.

основна 24см

арт. N:0602081258

8 59
лв./бр.

купа за салата 24см

арт. N:0602020298

2 89
лв./бр.

дълбока 22см

арт. N:0602020299

2 79
лв./бр.

десерт 19см

арт. N:0602011487

2 59
лв./бр.

300мл

арт. N:0602011486

3 19
лв./бр.

500мл

ХАВЛИЕНА 
КЪРПА

2 79
лв./бр.

30/50см

5 89
лв./бр.

45/80см

1599
лв./бр.

70/140см

ХАЛБА 
ЗА БИРА
модел: Europa

ВЪЗГЛАВНИЦА  
 
- мемори пух  
- лицев плат: микрофибър 
- размер: 50/70см  
- тегло: 1000г

7 59
лв./бр.

арт. N:0604030226

20 %
СПАЛНИ КОМПЛЕКТИ

МОНИ ТЕКСТИЛ

20 %
ВСИЧКИ НАЛИЧНИ

МУШАМИ

ШАЛТЕ
- размер: 180/250см + калъфка с борд
- размер: 250/260см + 2бр. калъфки с борд

арт. N:0604070819-823

5399
лв./бр.

180х250см

арт. N:0604070824-828

6499
лв./бр.

250х260см

ХАВЛИЕНА
КЪРПА
ПЛАЖНА

СЕРВИЗ 
ЗА ХРАНЕНЕ

- порцелан
- 29 части

15 99
лв./бр.

цена от

ЗАВИВКА
- пълнеж: вата микрофибър 120 г/кв.м.

арт. N:0604070056

19 99
лв./бр.

150/210см

арт. N:0604070620

2699
лв./бр.

200/210см
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Н О В О

ВЕНТИЛАТОР
- настолен
- модел: R51760B12
- мощност: 30W
- размер на перките: 20см
- височина: 55см
- осцилация

арт. N:0705130067

3400
лв./бр.

арт. N:0705130063

3600
лв./бр.

ВЕНТИЛАТОР 

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

Н О В О

арт. N:0705120059-060

12 99
лв./бр.

ПЕРСОНАЛНА
ВЕЗНА
- модел: BS102B/BS103W
- капацитет: до 180кг
- батерии: 2хААА
- материал: стъкло 
- цвят: черен/ бял

арт. N:0706030117

5300
лв./бр.

СЕШОАР 
ЗА КОСА
- модел: IoniCare 5300 Maxi Aura
- мощност: 2200W
- дифузер и концентратор
- настройка за хладна струя
- йонизираща функция

арт. N:0705100156

4499
лв./бр.

ЮТИЯ 

- модел: IR400GP
- мощност: 3100 W
- ударна пара: 135 г/мин
- самоизключване

Н О В О

арт. N:0705080308

6300
лв./бр.

ПРАХО-
СМУКАЧКА
- модел: V51001F
- мощност: 800W
- цвят: черен 

2В1 
ВЕРТИКАЛНА 
И МИНИ 
ПРАХОСМУКАЧКА

арт. N:0706040144

3400
лв./бр.

Н О В О

EXALTA 

МАШИНКА ЗА
ПОДСТРИГВАНЕ
- модел: EL-313
- вид: безжична
- време за зареждане: 6ч
- автономия: 30мин

арт. N:0705050167

2999
лв./бр.

ПАСАТОР
- модел: V51112F
- мощност: 1500W
- метален накрайник

Н О В О

арт. N:0705040017

189 00
лв./бр.

КУХНЕНСКИ 
РОБОТ 

- модел: KR600RA
- мощност: 1000W
- метална купа 5л
- бъркалки за тесто
- месомелачка 
- накрайник за домати
- блендер

арт. N:0705030051

5900
лв./бр.

СОКО-
ИЗСТИСКВАЧКА
- модел: R51160A
- мощност: 600W
- отвор: 6,8см
- кана: 0,5л

арт. N:0705060161-162

2699
лв./бр.

ЕЛ. КАНА
- модел: R51230G
- мощност: 2200W
- обем: 1,8л
- цвят: бял/черен 

Н О В О

арт. N:0706040145

21 99
лв./бр.

JOYCARE 

АПАРАТ
ЗА КРЪВНО
НАЛЯГАНЕ
- модел: JC-601
- кръвно налягане, пулс
- батерии: 2xААА

арт. N:0705020194

27 99
лв./бр.

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

арт. N:0705050154

5500
лв./бр.

МИКСЕР
- модел: MFQ2210D
- мощност: 375W
- бъркалки и куки

арт. N:0705010046

119 00
лв./бр.

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

Н О В О

арт. N:0705140271

4900
лв./бр.

ЕЛ. КОТЛОН
- модел: HP-201
- мощност: 2000W
- стъклокерамична плоча
- ∅ на плочата 16,5см
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арт. N: 0705020165

10400
лв./бр.

GAMALUX 
МИНИ ФУРНA 
  
- модел: 7501/36
- мощност фурна: 2х850W
- две емайлирани тави
- размер: 31/54/39см
- обем: 36л

арт. N: 0701040072

33900
лв./бр.

МИНИ ГОТВАРСКА 
ПЕЧКА 

- модел: Z-1441-B38IR
- стъклокерамични котлони
- мощност котлони: 1200W+800W
- максимална мощност: 3300W
- размер: 45/65/50,6см
- обем: 38л

арт. N: 0701040071

15900
лв./бр.

GAMALUX 
МИНИ ГОТВАРСКА ПЕЧКА 

- модел: 7501/2
- мощност котлони: 
   1х1000W+1х1500W
- мощност фурна: 2х750W
- размер: 47,5/59/35см
- обем: 36л
- две емайлирани тави

18 %
КУХНЕНСКИ МИВКИ

FAT

*смесителят не е включен в цената

В БУРГАС ПО ПОРЪЧКА

арт. N: 0701080139

12900
лв./бр.

МИКРОВЪЛНОВА
ФУРНА
- модел: MW2030MW
- мощност: 700W
- механично управление
- размер: 37/44/26см
- обем: 20л

5
години

гаранция

0%лихва 6х56.50лв.

арт. N: 0102020305

29400
лв./бр.

- модел: Ceralook
- стоящ, висок
- цвят: черен

- модел: Calista
- за умивалник, стоящ

арт. N:0102020132

87 00
лв./бр.

СМЕСИТЕЛИ 
ЗА КУХНЯ



Участието не е обвързано с покупка

Посети MASTERHAUS и

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

арт. N:0702030371

24700
лв./бр.

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

3
години

гаранция

3
години

гаранцияПРОТОЧЕН
БОЙЛЕР
- модел: IWH 35 X02 KI
- с батерия за кухня
- мощност: 3,5 kW
- енергиен клас A
- годишна консумация 
   на ел.енергия 478 kWh

арт. N:0702010012

12800
лв./бр.

арт. N:0702030391

33500
лв./бр.

арт. N:0702030394 

29900
лв./бр.

БОЙЛЕР 
BILIGHT

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

- модел: GCV 100 44 30 В12 TSR
- вертикален
- нагревател: меден
- обем: 100 литра
- мощност: 3kW
- годишна консумация 
   на ел.енергия 2734 kWhарт. N:0702030411

275 00
лв./бр.

БОЙЛЕР 
TRONIC
- модел: TR1000T 50 SB
- вид: вертикален
- автоматична терморегулация 
   на фиксирана температура
- обем: 50 литра
- мощност: 1,5kW
- год. консумация на 
   ел.енергия 1402 kWh
- размер(В/Ш): 80,4/38,6см

5
години

гаранция

БОЙЛЕР

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

- модел: WH08046R/WH08046L
- хоризонтален, ел. и 
   тръби дясно/ляво
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- годишна консумация на 
   ел.енергия: 1394 kWh арт. N:0702030263, 264

33000
лв./бр.

0%лихва 6х55.00лв.

арт. N:0702030262

321 00
лв./бр.

0%лихва 6х53.50лв.

CCA
G

CCA
G CCA

G CCA
G

арт. N:0702010035

45 00
лв./бр.

2
години

гаранция

ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛ
- модел: DO-1D4
- електрически, стоящ,    
   с гъвкав чучур 
- номинална мощност: 
   3000W
- минимално водно 
   налягане - 0,03 Mpa
- мигновено загряване
- водоустойчив: IPX4

CASCADA

5
години

гаранция

5
години

гаранция

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

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

MASTERHAUS Казанлък: 
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч;
нед.: 9.00-19.00 ч; 
тел.: 0431 / 67 500

Всички стоки 
могат да бъдат 

закупени и онлайн на 
www.masterhaus.bg

е търговска марка на Бошнаков ЕООД

Стани наш фен и на 
страницата ни във

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. 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! 


