20 години създаваме заедно

от 1 до 31 август 2022
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ГРАДИНСКИ ТЕКСТИЛ
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ИЗБРАНИ КЪМПИНГ И
НАДУВАЕМИ АРТИКУЛИ

ВЕЛОСИПЕДИ

*Отстъпките не важат за артикули по поръчка, на промо, разпродажба или друга специална цена

ПАЗАРУВАЙTE ОНЛАЙН ОТ УДОБСТВОТО НА ДОМА !

два цвята
Боядисване на стени в

БАЗА - ЗА ТОНИРАНЕ ПО
КАТАЛОГ В СВЕТЛИ ЦВЕТОВЕ

ЛАТЕКС СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ
- интериорна боя за стени с противогъбично действие
- покривност: 14-16 кв.м./л
- цвят: бял
2.5л
4л

21

31

49

лв./бр.

арт. N:0203010084

10 49

99

лв./бр.

15л

108

99

лв./бр.

арт. N:0203010118

цена от

- защита от мухъл и плесени
- покривност: 11-13кв.м/л
лв./бр.
- цвят: бял
- опаковки: 750мл, 1л, 3л
арт.N:0203030287

арт. N:0203010075

8.5л

62

БОЯ ЗА БАНИ И КУХНИ
VITEX KITCHEN & BATH

ИНТЕРИОРНА БОЯ СМ2
SUPREME

90

лв./бр.

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

арт. N:0203010085

65 90

лв./бр.

арт. N:0203010065

ИНТЕРИОРНА БОЯ
DULUX COLOURS
MAT/SATIN

2.5л

10л

ДОКАЗАНО
НЕМСКО
КАЧЕСТВО
15л

27 99 90 50 143 50
лв./бр.

арт. N:0203030033

лв./бр.

арт. N:0203030031

на бяла база

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

ИНТЕРИОРНА БОЯ БАЗА
CAPAMAXX 		
- висока степен на покривност
- възможност за машинно тониране
- матово покритие за стени и тавани		
- подходяща за работни и жилищни площи
- водоразредима, екологична, без мирис		
- покривност: 120 мл/кв.м. за слой		
- цвят: бяла база за тониране

безплатно
тониране*

*пълна информация за тонирането
ще получите в магазина
2,5л мат, сатен

5л мат, сатен

59 90 113 50
лв./бр.

арт. N:0203030075, 151

лв./бр.

арт. N:0203030152, 076

лв./бр.

арт. N:0203030032

ЦВЕТЕН ЛАТЕКС
безплатно
тониране*

на бяла база
в светли цветове

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

18 79

лв./бр.

24 цвята

СТРОИТЕЛЕН КИТ ACRYLIC PUTTY
ИНТЕРИОРНА ЕКОЛОГИЧНА
БОЯ ЗА ТОНИРАНЕ VITO ECO
- покривност: 15-18кв.м/л
- матово покритие
- устойчива на често миене
3л
980мл

9

59

лв./бр.

арт. N:0203030259

- водоразтворим
- за вътрешни и външни повърхности
- високоустойчив на влага, температурни
промени и в алкална среда
- декоративно приложение
- цвят: бял
9л

2499 66 90
лв./бр.

арт. N:0203030260

лв./бр.

арт. N:0203030269

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

800г

4 59

лв./бр.

арт. N:0201030156

2

НОВО

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
4л

6

79

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

лв./бр.

арт. N:0203010022

ИНТЕРИОРНА БОЯ
DULUX PURE
BRILLIANT WHITE

2.5л

5л

4650 6950
лв./бр.

- покривност: 12кв.м/л
- цвят: бял с матов финиш

арт. N:0203010126

лв./бр.

арт. N:0203010127

ДЕКОРАТИВНО ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНИ
ARTE NOBLISSIMA

10 цвята

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

ДЕКОРАТИВНО ПОКРИТИЕ
ЗА СТЕНИ VELLUTO
- за интериор и екстериор
- покривност: 8-10 кв.м./л за слой
- опаковка: 0,9л

43 99

лв./бр.

СЕДЕФЕНО ПОКРИТИЕ
С ПРОМЕНЯЩИ СЕ ОТБЛЯСЪЦИ

ИНТЕРИОРНА ЕФЕКТНА БОЯ
SPIRIT MODENA SILVER

47 99

лв./бр.

арт. N:0203050419

- пясъчни частици с перлен ефект
- възможност за тониране в богата палитра от цветове
- покривност: 8 кв.м./л за слой
1л Spirit Modena Silver

1.25л

2.5л

8399

лв./бр.

арт. N:0203050412

безплатно
тониране
за бяла база

2.5л Spirit Modena Silver

35 99 85 90
лв./бр.

арт.N:0203050269

лв./бр.

арт.N:0203050271

ФАСАДНА БОЯ БАЗА
ЗА ТОНИРАНЕ VITO ACRYLIC
- aкрилна боя за външна употреба, с висока покривност и нисък разход
- образува гладка матова повърхност
- икономична, ефективна и устойчива
- покривност: 10-12 кв.м./л за слой

ФАСАГЕН УЛТРА

8.5 л

- екстериорна боя за възстановяване,
защита и декорация на фасади
- покривност: 12-14 кв.м./л
- цвят: бял
2.5 л
4л

66 90

лв./бр.

арт. N:0204010053

лв./бр.

арт. N:0204010058

7 99

лв./бр.

Vito Acrylic 3л BM

22 99

лв./бр.

Vito Acrylic 9л BM

61 90

лв./бр.

арт. N:0204010059

арт. N:0204020192

арт. N:0204020193

арт. N:0204020194

15 л

Vito Acrylic 1л BW

Vito Acrylic 3л BW

Vito Acrylic 9л BW

21 99 32 99 10990
лв./бр.

Vito Acrylic 1л BM

лв./бр.

арт. N:0204010060

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

9 59

лв./бр.

арт. N:0204020189

25 99

лв./бр.

арт. N:0204020190

71 90

лв./бр.

арт. N:0204020191

3

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
400мл

ЛАЗУРЕН ЛАК
ЛEKO
АЛКИДНА БОЯ
САТЕН
- покривност: 12 кв.м./л
- опаковка: 650мл
цена от

6 49

АЛКИДНА
БОЯ 3 в 1
DEKORATOR

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

7 99

лв./бр.

лв./бр.

8 99

лв./бр.

арт. N:0202010140-156

ЛАК ЗА ПАРКЕТ ЛЕКО
- ефект: гланц
- осигурява висока твърдост
- отлично сцепление с основата
- покривност: 8-10м2/л за слой
700мл

2.5л

12 99 42 50

арт.N:0202030031

лв./бр.

арт.N:0202030034

ИМПРЕГНАНТ ЗА
ДЪРВО С НАТУРАЛНИ
МАСЛА LUSONOL

- с матов финиш, бързосъхнеща
- за разнородни повърхностидърво, метал, керамика, бетон
- употреба: интериор и екстериор
- покривност: 10 кв.м./л
- опаковка: 600мл
цени от

13

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ЦВЕТОВЕ

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0201010061-065

БОЯ НА ВОДНА
ОСНОВА COLORNAL

5 59

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

85

2.5 л

17 95 4899

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр.

АДХЕЗИОНЕН ГРУНД
GRIP 360 PRIMER

11 цвята

безплатно
тониране

			
- матов водоразтворим
мултифункционален грунд за
интериор и екстериор
- осигурява повишена адхезия и
анкериране към трудни, неабсорбиращи
повърхности: галванизирана стомана,
алуминий, мед, меламин, керамика,
плочки за баня, полистирол,също и към
абсорбиращи повърхности
- покривност: 12-15 кв.м./л

АКРИЛНА ПОДОВА БОЯ
ЗА ТОНИРАНЕ
FLOORGUARD HIBRYD PU

* на бяла база

- за интериорни и екстериорни настилки
- база цимент, бетон или други материали
- устойчивост на износване, химикали, мазнини,
почистващи препарати и неблагоприятни
метеорологични условия
*пълна информация за тонирането ще получите в магазина

740мл

2.7л

713мл

675мл

2.852л

18 99 19 99 71 99 8090

15 99

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0205010419

ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ
AQUAVIT

безплатно
тониране

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0201010687

арт. N: 0201010684

арт. N: 0201010688

арт. N: 0201010685

транспарент

бяла база

транспарент

бяла база

* на бяла база

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

цена от

713 мл

2.139 л

19 59

лв./бр.

54 90

лв./бр.

*пълна информация за тонирането ще получите в магазина

I ДЕКОРАЦИЯ БОИ

4

БИТУМНИ
КЕРЕМИДИ
ХЕКСАГОН
- червен Bardoline First
- изградени от 4 слоя: самозалепващ слой,
битум, армировка от усилен стъклен
воал, оцветени минерални гранули
- размер на лист: 318/1000мм
- реакция на огън: клас Е
лв./пак.
- цвят: червен
арт. N:1103040748
- покривна площ с един пакет: 2.9 кв.м.

ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ
- размер: 1200/2000мм
стандартна 12.5мм

11 99

17 29

лв./бр.

арт. N:1105010013

32 99

влагоустойчива 12.5мм

лв./бр.

арт. N:1105010016

ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ
ADESILEX P7
- лепило за плочки
с повишена еластичност
- за лепене на плочка
върху плочка
- без вертикално
приплъзване
- за интериорна и
екстериорна употреба
- клас С2Т
25кг

УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
MAPEBAND EASY

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СМЕС
MAPELASTIC AQUADEFENSE

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

- готова за употреба, бързосъхнеща,
еластична, течна мембрана
- за хидроизолация на балкони, бани, около
душ кабини, в сауни и всякакви мокри помещения
- за интериор и екстериор
15кг
7.5кг

10м

30м

33 69 85 49 75 49 143 00

16 89

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:1101010120

лв./бр.

арт. N:1106050092

арт. N:1106050076

ГИПСОВА
ШПАКЛОВКА

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

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

25кг

20 кг

4

12

79

лв./бр.

арт. N:1101110093

арт. N:1102060102

		
- гъвкави, аквастатични
фугиращи смеси
- за фуги с ширина до 8мм
- опаковка: 2кг
арт. N: 1101090054 1101090076, 1101090335,
1101090337, 1101090338,
1101090343, 1101090344,
1101090345, 1101090348,
1101090349

*отстъпката важи
за всички налични
цветове

лв./бр.

арт. N:1101030046

САНИТАРЕН
СИЛИКОН

МОНТАЖНА
ПЯНА

МОНТАЖНО
ЛЕПИЛО

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

- за монтиране, лепене, уплътняване,
термо- и звукоизолация
- за запълване на строителни фуги и
кухини
- подходяща при монтиране на рамки
на прозорци и каси на врати

- с полимери, бързосвързващо
- приложение на открито и закрито:
пластмаси, метал, стъкло, корк,
плочки, дърво, камък, гипс, тухли,
керамика, огледала
- начална якост 350кг/кв.м.

ръчна 650мл

440г, бял

6 49

лв./бр.

арт. N:1106010174, 175

7 69 7 89
лв./бр.

арт. N:1106040056

лв./бр.

арт. N:1106040043

I СТРОИТЕЛСТВО

арт. N:1102060090

ФУГИРАЩИ
СМЕСИ

89

пистолетна 700мл

лв./бр.

лв./бр.

10 69 13 29

арт. N:1106020221

ФУГИРАЩИ СМЕСИ
CE40 AQUASTATIC

ПОЛИУРЕТАН

290г, прозрачен

лв./бр.

20%

лв./бр.

арт. N:1106020226

- еднокомпонентен
- лепило на полиуретанова
основа за външно и
вътрешно приложение
за лепене на различни
материали
- цвят: бял, сив, черен

18 49

лв./бр.

арт. N:1106030008-11

5

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

В АЙТОС ПО ПОРЪЧКА

лв./бр.

арт. N:0101030173

ШКАФ С МИВКА

НОВО

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

ПАРАВАН ЗА БАНЯ
- модел: Ройс
- стационарен, матиран
- размер: 80/200см

94 90

0%лихва 6х45.67лв.

0%лихва 6х52.83лв.

лв./бр.

лв./бр.

274 00

арт. N:0105030589

317 00

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО

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

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

204 00 35400
лв./бр.

арт. N:0101010613

арт. N:0101010475

СМЕСИТЕЛИ

МЕСИНГОВИ СМЕСИТЕЛИ

РЪЧЕН ДУШ

- месинг, керамична глава ∅35мм

- с керамичен затварящ механизъм 40мм

- 1 функция
- размер: 70мм

лв./бр.

арт. N:0101010476

9 99

лв./бр.

арт. N:0102040064

- за умивалник,
стоящ

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

29 00 47 00
лв./бр.

арт. N:0102010331

лв./бр.

арт. N:0102010333

токи
йност
риод
ална вноска.

ИНТИМ ДУШ
- за умивалник, стоящ

| БАНЯ

- с душ/шлаух и държач

59 00 9400 29 99
лв./бр.

арт.N: 0102010659

Промоцията е валидна за стоки
или група от стоки на стойност
над 150лв. за 6–месечен период
на изплащане без първоначална вноска.

0лв. и 6-месечен
ът заплаща 6 вноски
воначална вноска.
0лв; ГЛП 0%; ГПР 0%.
та:
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

- за вана/душ, стенен

лв./бр.

арт. N:0102010727

лв./бр.

арт. N:0102040244

ЛИНЕЕН СИФОН
ЗА БАНЯ

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%.
- двустранна решетка:
Период на промоцията:
1.1.2022 - 31.12.2022
плътна решетка;
позволява вграждане на
плочки с дебелина до 12мм
- размер на изхода: ∅50мм
- дебит: 50 л/мин
- материал на решетката и тялото-неръждаема стомана
- дължина на решетката: 750мм
- наклон във вътрешната част на тялото на сифона
- воден затвор против неприятни миризми
- минимална инсталационна височина: 81мм
лв./бр.
- нивелиращи се крачета
арт. N:0402070456
- обща монтажна височина: 96–150мм

317 00
6

НОВО
В КАЗАНЛЪК
ПО ПОРЪЧКА
СМЕСИТЕЛ
ЗА КУХНЯ
- стоящ
- месинг

14900

лв./бр.

арт. N:0102020227

ТРЪБНО
ОКАЧВАНЕ
- модел: Ideal Rain
Evo Diamond
- ръчен душ 115мм
- 3 функции
- окачване: 600мм

ДУШ
СИСТЕМА

СМЕСИТЕЛ
ЗА КУХНЯ

- модел: Seva L
- смесител за вана/душ

- модел: Сан Ремо
- стоящ
- цвят: черен

0%лихва 6х86.17лв.

114 00 517 00 69 00
лв./бр.

В АЙТОС ПО ПОРЪЧКА

арт. N:0102030231

МЕБЕЛИ ЗА БАНЯ ВИВИ 60

МИВКИ

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО

ШКАФ С
МИВКА

- алпака, хром/гланц

- PVC
- плавно затваряне
- подвижен стъклен рафт
- размер: 55/14.4/63.5см

- PVC
- плавно затваряне
- размер: 60/45/60см
- окачен

лв./бр.

арт. N: 0102030101

лв./бр.

5

години
гаранция

арт. N:0102020300

20%

МИВКИ INTERCERAMIC

24400 42400
лв./бр.

арт. N:0101010668

лв./бр.

арт. N:0101010669

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
- произход: Турция
- хром и стъкло
- комплект: 7 части

МОНОБЛОК
- модел: Canto
- задно оттичане
- цвят: бял
- странично захранване

137 00

лв./бр.

арт. N:0103030203

НОВО
МОНОБЛОК
- задно оттичане
- седалка със забавено падане
- Rimless технология

19900

лв./бр.

арт. N:0103030206

В АЙТОС ПО ПОРЪЧКА

| БАНЯ

39 90

лв./к-кт

арт. N:0106010888

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ

15 %

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
СЕРИЯ SLIM И RIFT

В АЙТОС ПО ПОРЪЧКА
7

ФАЯНС
- първо качество
- размер: 20/50см
- цвят: бял мрамор

арт. N:1001010611, 696

ДЕКОР

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 20/50см
- цвят: бял
- ефект: мрамор зиг заг

- първо качество
- размер 33.3/33.3см
- цвят: бял мрамор

21 99

26 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1001030723

арт. N:1001040640

НОВО

ФАЯНС

- първо качество
- размер: 20/50см
- цвят: сив мат
- ефект: структура

23 99

лв./кв.м.

арт. N:1001010726, 727

ДЕКОР

- първо качество
- размер: 20/50см
- цвят: сив мат
- ефект: квадрати - на кв.м.
- ефект: листа фигури - на брой

11 99
2999

лв./бр.

арт. N:1001040730

лв./кв.м.

арт. N:1001040729

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: сив мат

21 99

лв./кв.м.

арт. N:1001030928

НОВО

ФАЯНС

- първо качество
- произход: Испания
- размер: 33.3/55см
- цвят: бежов гланц

2099

лв./кв.м.

арт. N:1002010407

ефект вълни

23 99

лв./кв.м.

арт. N:1002010408

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

8

НОВО
ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 25.8/29см
- цвят: бял мат, син микс мат, син мат
- ефект: шестостен

47 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030727, 728, 739

НОВО

ГРАНИТОГРЕС

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

30 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030686, 687

НОВО

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: бежов
- ефект: камък

20 49

лв./кв.м.

арт. N:1001030209

ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС

- първо качество
- произход: Испания
- размер: 60/120см
- цвят: бял, черен,
ректифициран
- ефект: светещ отблясък

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

49 99

19 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1002030723, 724

арт. N:1001030732, 639

ГРАНИТОГРЕС

ГРАНИТОГРЕС

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

- първо качество
- размер: 45/45см
- цвят: сив, бежов оникс
- ефект: гланц оникс

29 99

19 99

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1002030583

арт. N: 1001030551, 538

ГРАНИТОГРЕС

ОБЛИЦОВЪЧЕН КАМЪК

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

- eкстериорен
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/60см
- цвят: кафяв, сив, бежов

20 90

лв./кв.м.

арт. N:1001030379

29 99

лв./кв.м.

арт. N:1002030462,464, 1002030511

*до изчерпване на наличностите

I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ
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PVC ЛАМПЕРИЯ
ДЕКОР: СИВО ДЪРВО

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ КАНЬОН

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ КИОТО

- за натоварени жилищни помещения
и умерено натоварени обществени зони
- размер: 1200/191/8мм
- опаковка: 1.8336 кв.м./пакет

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

клас: 32/АС4

- покривност лист 0,66кв.м./бр.
- размер: 25/265/0,8см

клас: 32/АС4

16 89

16 99

8

8

лв./кв.м.

лв./кв.м.

арт. N:1005010423

1099

лв./бр.

арт. N:1006020237

арт. N:1005010372

мм

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ СКАЙДАВ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ХАРБЪР

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
ДЪБ ЛИВОРНО

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

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

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

НОВО

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА, ШИРОК ЛАМЕЛ

клас: 31/АС3

клас: 32/АС5 4V

17 29

24 49

8

8

лв./кв.м.

арт. N:1005010369

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ДЪБ ЕКСПРЕСО

НОВО

клас: 32/АС4 4V

24 90

лв./кв.м.

арт. N:1005010239

арт. N:1005010360

8

мм

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

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

НОВО

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

лв./кв.м.

мм

клас: 32/АС4 4V

26 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010380

мм

мм

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

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

НОВО

клас: 33/АС5 4V

27 99

лв./кв.м.

арт. N:1005010364

10
I ПОДОВИ И СТЕННИ ПОКРИТИЯ

мм

10

мм

10

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА
- цвят: черен/мед
- материал: метал
- 1 х Е27, 1 х Е27, 4 х Е27

15 99

лв./бр.

ПЛАФОН*

арт. N:0901020480

19 99

- диаметър: ∅390		
- мощност: 3xE27
- цвят: бял, черен, сив, бежов

лв./бр.

арт. N:0901031008

54 90

57 90

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0901030768-769
0901030973-974

*Kрушките не са включени в цената

арт. N:0901031009

A

G

G

ПЛАФОН

LED ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА**

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

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

ПЛАФОНЪТ МОЖЕ
ДА СВЕТИ В ДВА ЦВЯТА
ЕДНОВРЕМЕННО!

115 00

лв./бр.

139 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0901031024

арт. N:0901030957

169 00

арт. N:0901031025

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

1119

лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНО
ТЯЛО

арт. N:0901030444

ПЛАФОН

СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

- модел: Дъга*
- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27
∅ 300мм

LED ПЛАФОН**

A
G

F

- цвят: бял
- мощност: 12W
- ∅ 290мм
- живот: 25000 часа
лв./бр.
- неутрална дневна светлина: 4000К
арт. N:0901030650
- степен на влагозащита: IP20

A

G

- модел: DAFNE LED**
- мощност: 9W 675lm G
- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- степен на влагозащита: IP20
- размер: 405/70/50мм

25 99 37 59

15 19

лв./бр.

арт. N: 0901030446

лв./бр.

арт. N:0901030951

СЪС СЕНЗОР
ЗА ДВИЖЕНИЕ

LED
ПРОЖЕКТОРИ

ФАСАДНИ
АПЛИЦИ

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

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

19

59

лв./бр.

арт. N:0902030088-091

A
G

F

2499

лв./бр.

арт. N:0902030124, 125

**Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

I ОСВЕТЛЕНИЕ

ГРАДИНСКИ
ФЕНЕРИ
- серия JARDIN*
- цвят: кафе
- мощност: 60W E27
- степен на влагозащита: IP 44
висящ, надолу, нагоре стоящ h100см

3899 57 90
лв./бр.

арт. N:0902010258-260

лв./бр.

арт. N:0902010261

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

11

РАЗКЛОНИТЕЛИ

3х16А кабел 1.5м

4х16А кабел 1.5м

12 49

15 99

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0905050190

арт. N:0905050193

6х16А кабел 1.5м

В MASTERHAUS БУРГАС, РАВДА
И КАЗАНЛЪK МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ
SMART КОНТАКТИ И SMART
ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ВАШИЯ ДОМ
Управлявайте осветлението и ел. уредите в дома
– където и да сте, бързо и лесно от смартфона.

20 99

лв./бр.

арт. N:0905050196

УДЪЛЖИТЕЛ
15м

26 99

лв./бр.

арт. N:0905050212

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
- модел: Silentis
- произход: Испания
- диаметър: ∅100
- дебит: 98 m3/h
- ниво на шум: 37dB
- цвят: инокс

A
G

E

лв./бр.

арт. N:0905030051

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

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ

12W

- топло бяла светлина:
2700К
- неутрална дневна
светлина: 4000К

10

79

лв./бр.

арт. N:0901030889

13W 1521lm E27
2700К, 4000К

6

4899

ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА

16W

13

79

лв./бр.

арт. N:0906040172, 173

A
G

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

6 19

G

лв./бр.

16W

99

лв./бр.

арт. N:0901030890

14

ВЛАГОЗАЩИТЕНИ

ключ стълбищен

лв./бр.

контакт единичен

ключ двоен

контакт двоен

ключ девиаторен

арт. N:0904020081

F
LED
ОСВЕТИТЕЛНО
ТЯЛО**

КЛЮЧОВЕ И
КОНТАКТИ

- модел: MONI LED**
- цвят: бял			
- живот 25000 часа			
- за вграждане 			
- топло бяла светлина 3000К		
- неутрална дневна
светлина 4000К
- ∅100 5W, 7W 3000K, 4000K

- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- степен на влагозащита: IP 20
- размер: 61,8 см 10W G13
- размер: 122,8 см 22W G13

цена от

61.8 см

лв./бр.

арт. N:0901070159-162

6 49

лв./бр.

арт. N:0904020077

ключ единичен

СВЕТОДИОДЕН
ПАНЕЛ

5 39

лв./бр.

арт. N:0904020076

лв./бр.

G

6 49

арт. N:0904020080

12 39

A

лв./бр.

арт. N:0904020075

лв./бр.

арт. N:0901030891

5 79

арт. N:0904020079

6 59

99

ключ единичен

7 89 10 69
лв./бр.

арт. N:0901060069

лв./бр.

- серия: CANDELA
- цвят: бял контакт единичен

122.8 см

лв./бр.

арт. N:0901060070

I ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

3 19

3 69

лв./бр.

арт. N:0904010568

ключ двоен

3 39

лв./бр.

арт. N:0904010575

арт. N:0904010570

контакт двоен

ключ девиаторен

4 49

лв./бр.

арт. N:0904010577

3 29

лв./бр.

арт. N:0904010572
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НОВО

ВОДОНАГРЕВАТЕЛ
CASCADA

2

- модел: DO-8-3С
- стоящ
- с дисплей и гъвкав чучур
- номинална мощност: 3000W
- мигновенно загряване
- мин. водно налягане: 0,03Mpa
- водоустойчив: IPX4

ВОДОНАГРЕВАТЕЛ

години
гаранция

- с дисплей и твърд чучур
- модел: R57100B
- номинална мощност: 3000kW
- стенен монтаж
- мигновенно загряване на водата
- минимално водно налягане: 0,03Mpa
- водоустойчив: IPX4

49 00

лв./бр.

арт. N:0702010036

A
G

A

C

G

0%лихва 6х41.17лв.

00

3

0%лихва 6х45.83лв.

275

години
лв./бр. гаранция

арт. N:0702030342

G

G

- SimpatEcoSlim
- вертикален
- нагревател: меден
- модел: CTV 80 38 30 B12 TSR
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- нагревател: меден
- годишна консумация
на ел.енергия 1410kWh

- SimpatEcoSlim
- вертикален
- нагревател: меден
- модел: CTV 50 38 20 B11 TSR
- обем: 50 литра
- мощност: 2kW
- год. консумация на
ел.енергия 1402 kWh

A

C

лв./бр.

арт. N:0702010054

C

БОЙЛЕР

БОЙЛЕР

247

A

49 00

00

БОЙЛЕР
- модел: WV08039
- вертикален
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- год. консумация на ел.
енергия 1317 kWh

3

години
лв./бр. гаранция

арт. N:0702030395

0%лихва 6х50.33лв.

302

- обем: 15 литра
- мощност: 2kW
- модел: GCA 15 20 L52 RC
- над мивка
- год. консумация на
ел.енергия 534 kWh

БОЙЛЕР BILIGHT
- модел: GCH / GCHL 80 44 30 В12 TSR
- хоризонтален
0%лихва 6х54.83лв.
- ел.част дясна/лява
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
лв./бр.
- годишна консумация
на ел.енергия: 1422 kWh
арт. N:0702030127, 128

329

00

5

години
гаранция

5

години
лв./бр. гаранция

арт. N:0702030256

МАЛОЛИТРАЖЕН
БОЙЛЕР COMPACT

C

00

A
G

A
G

A

B

18800

модел: GCU 15 20 L52 RC
- под мивка
лв./бр.
- год. консумация на
ел.енергия 571 kWh
арт. N:0702020019-020

5

години
гаранция

В БУРГАС ПО ПОРЪЧКА

I БОЙЛЕРИ И ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ

13

НОВО

ПАСАТОР
- модел: HB510BWS
- мощност: 600W
- метален накрайник,
чопър, бъркалка, купа

66 00

лв./бр.

арт. N:0705050174

НОВО

БЛЕНДЕР
- модел: BL510BWS
- мощност: 500W
- 1,5л стъклена кана
- 2 степени + пулс
- трошене на лед

69 00

лв./бр.

арт. N:0705050173

НОВО
ПРАХОСМУКАЧКА
РЕЗАЧКА

- безкабелна
- модел: HS300WX
- 2 в 1 (стик и ръчна приставка)
- възможност за обдухване
- автономност: до 30мин.
- макс. зареждане: до 6 часа

МИКСЕР
- модел: MX510BWS
- мощност: 350W
- 5 степени нa скорост
- куки, бъркалки

199 00

53 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0705080324

арт. N:0705050175

НОВО

ПОМПА ЗА ВОДА
- модел: R52013B
- вид: електрическа
- зареждане: USB захранване
- за бутилки до 20л

13 00

лв./бр.

ЦИТРУС ПРЕСА
- модел: CJ301BX
- мощност: 300W
- вместимост: 650мл

49 00

лв./бр.

арт. N:0705030053

НОВО

НОВО

- модел: HB 2255
- мощност: 1500W
- вместимост: 3л
- таймер до 30мин
- сензорен дисплей

119 00

лв./бр.

арт. N:0705010055

НОВО

ТРИМЕР ЗА ТЯЛО

САМОБРЪСНАЧКА

СЕШОАР
ЗА КОСА

- модел: V51810G
- вид: безжичен
- автономност: до 100мин.
- три приставки за дължини

- модел: V51814A
- водоустойчива
- Li-ion батерия
- автономия: до 35мин.

- модел: EL-141 V
- мощност: 2000W
- 2 концентратора
- цвят: виолет

арт. N:0706040146

лв./бр.

арт. N:0705050172

НОВО

EXALTA

лв./бр.

55 00

AIR
FRYER

арт. N:0705140244

23 00

- универсална
- модел: FC510BWS
- мощност: 350W
- 1,2л съклена кана
- разбиване на майонеза
- трошене на лед

33 00

лв./бр.

арт. N:0706040147

37 00

лв./бр.

арт. N:0706030125

I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

КАФЕМАШИНА
ЗА ЕСПРЕСО
- модел: Espresso 20 Tradizionale
- мощност: 850W
- 20 bar налягане
- резервоар за вода с обем: 1,5л
- подгряваща повърхност

149 00

лв./бр.

арт. N:0705070103

МАШИНКА
ЗА ПОДСТРИГВАНЕ
- модел: HC5630
- безжична до 90 мин
- Li-Ion батерия
- технология: Trim-n-Flow
- 100% миеща се

94 00

лв./бр.

арт. N:0706040115

14

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

32

20%

20%

цена от

47

лв./бр.

СПАЛНИ КОМПЛЕКТИ
AKHOME

ЩОРА - ТЕКСТИЛ
MARDOM

БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ

20%

20%

ПЛЪТНИ И ПРОЗРАЧНИ
ГОТОВИ ЗАВЕСИ

TESCOMA и BRABANTIA

КОРНИЗ
СЛОНОВА КОСТ

- размер: 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 м

ТРЕГЕР

ценa от, за сет

- единичен, двоен

46 55

НАКРАЙНИК

лв./сет

- топка, листо, кафез

НАКРАЙНИК ВТОРА РЕЛСА

собствен внос

ЛУКСОЗЕН СЕРВИЗ
ЗА ХРАНЕНЕ

ЧАШИ ЗА ВИНО
- комплект 6бр.
- 350мл

37

- 29 части

19

приборите не са включени в цената

23499

лв./бр.

арт. N:0602060442

лв./к-кт

арт. N:0602011259

ЧАШИ

ЧАШИ ЗА УИСКИ

- стъкло
- за вода, вино,
концентрат
шампанско
цени от

- комплект 6бр.
- 300мл

СЕРВИЗ ЗА
ХРАНЕНЕ
- 19 части
- аркопал
- цвят: бял

45 69

17 19

26 59

лв./бр.

лв./к-кт

лв./к-кт

арт. N:0602011264

цена от

ТЕНДЖЕРА
- размери: 20см/3л, 22см/4л, 24см/4,9л
- цвят: крем, сив

39 29

лв./бр.

арт. N:0602060277

ТАВА
- размери: 30/25.5/6.5см, 35/30/7см
- цвят: крем, сив

I ДОМАКИНСТВО И ТЕКСТИЛ

цена от

31 89

лв./бр.
15

ПРОБОДЕН
ТРИОН

ЪГЛОШЛАЙФ

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

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

89 00

115 00

- размер: 480/258/255мм

24 90

лв./бр.

арт. N: 0805040025

лв./бр.

арт. N:0801010093

арт. N:0801020025

АКУМУЛАТОРЕН
ВИНТОВЕРТ
- модел: DALD1210
- батерия: Li-Ion / 1.3Ah
- напрежение: 10.8V
- сила на затягане: 18Nm

49 99

лв./бр.

арт. N:0802010153

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

279 00

лв./бр.

лв./бр.

КУФАР ЗА
ИНСТРУМЕНТИ
И ОРГАНАЙЗЕР

ПЕРФОРАТОР

арт. N:0802030048

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

СТРОИТЕЛЕН
МИКСЕР
- модел: M1000
- мощност: 1000W
- обороти: 630 об./мин
- Hexafix бърза смяна на бъркалката
- електронен контрол на скоростта
- метални пластини за
защита на корпуса

0%лихва 6х54.83лв.

329 00

лв./бр.

арт. N:0803030035

РЕЗАЧКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА

RDP-HD12H 0802030016

RD-ECS21 0804030078

ЕЛ

Е К Т РОИ Н

ЗА

Мощност: 950W
SDS-Рlus патронник
Ударна функция
Сила на удара: 3J
Обороти: 0 - 1200 min-1
Пробиване в
бетон/дърво/метал:
Ø26/Ø30/Ø13 мм
● В комплект с куфар, длето,
секач и 3 броя свредла

●
●
●
●
●
●
●

С

УМ ЕНТ И
ТР

●
●
●
●
●
●

В СИ Ч К И

ПЕРФОРАТОР

ЪГЛОШЛАЙФ
RDP-AG43 Black edition 0801010107

Автоматично смазване на веригата
Мощност: 1800W
Дължина на шината: 14”/355 мм
Скорост на вертигата: 12,5м/сек.
Дебелина на водещите звена: 1.3 мм
Брой на водещите звена: 52
Стъпка на веригата: 3/8"

● Мощност: 910W
● Обороти: 6000 - 12000 min-1
● Диск: Ø 125 мм

12990лв.

6990лв.

11990лв.
РЕЗАЧКА БЕНЗИНОВА

НОЖИЦА ЗА АРМАТУРА 600 MM TMP

БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА

0806130008

RDP-SCD20 Set 0802010170

RD-GCS15 0804030001

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

● Гумирани ръкохватки
● Дължина: 600 мм
● Подсилена челюст

3990лв.

Бързозатягащ безключов патронник с обхват 13мм
Mеханични скорости: 2
Обороти на I скорост: 0 – 400
Обороти на II скорост: 0 - 1400
Степени: 25+1
Батерия: 1.5Ah, 20 V DC

Мощност: 2200W
Обороти: 3 200 мин-1
Дължина на шината: 45см
Обем на двигателя: 58 куб.см.
Обем резервоар гориво: 550мл
Резервоар масло: 250мл
Автоматично смазване на веригата
Водещи звена на веригата: 72"

НОЖИЦА ЗА ЛАМАРИНА 250 MM TMP
0806130005, 080613004, 080613003

9990лв.

● За рязане на ламарина
лява, дясна, права

90
лв.
10
за брой

ПРОБОДЕН ТРИОН
RD-JS33 0801020062

КЛЮЧ ЗВЕЗДОГАЕЧЕН
КОМПЛЕКТ CR-V PRESS

●
●
●
●
●

Мощност: 750W
Обороти: 0 - 3000об./мин.
Рязане на метал: 6мм
Рязане на дърво: 80мм
Регулиране на ъгъла: 0 - 45°

0806100180

● Комплект 8 броя звездогаечни ключове
● Размери: 8 - 19 мм

1590лв.

5990лв.

18990лв.
ПОМПА ВОДНА ПОТОПЯЕМА
ЗА МРЪСНА И ЧИСТА ВОДА
RD-WP002EX 0804010056
●
●
●
●
●
●

Мощност: 400W
Обороти: 2900 min-1
Максимален дебит: 133л/мин
Максимален напор: 5м
Макс. дълбочина на потапяне: 5м
Диаметър на конектора: 1"

8590лв.

БЕЗЧЕТКОВ
ВИНТОВЕРТ

БЕЗЧЕТКОВ
ВИНТОВЕРТ
- модел: GSR 12V-30 Professional
- акумулаторни батерии: 12V, Li-Ion, 2x2,0Ah
- въртящ момент, макс. (тежък/лек): 15/30Nm
- eлектронна защита на акумулаторните
клетки (ECP)
- степени на въртящия момент: 20+1,
- скорости: 2
- куфар за съхранение

0%лихва 6х49.83лв.

299

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

0%лихва 6х71.50лв.

429

00

лв./бр.

арт. N:0802010196

УДАРНА
БОРМАШИНА
- модел: DAID500
- мощност: 500W
- безключов патронник
- реверс

59 00

лв./бр.

арт. N:0802050078

ДЕТЕКТОР
COMBIFINDER PLUS

00

лв./бр.

- сканирa за метали: стомана до 7.5см,
цветни метали до 5см, жици до 4см
- превключване между различните
функции само чрез един бутон
- акустичен и визуален сигнал при
откриване на обекти
- Auto-Calibration: калибрира уреда автоматично

арт. N:0802010188

77 00

лв./бр.

арт. N:0805060171

ПЕРФОРАТОР
НИВЕЛИР

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

ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР

- пластмасов
- либели SOLA с луминисцентно покритие
- увеличителни лещи в либела +20%
PF60 600мм

PF40 400мм

179 00

- модел: Quigo
- обхват: 10метра
- самонивелиращ се до ± 4 °
- кръстосани лъчи

23 99 26 99 109 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0802030004, 0802030085

арт. N:0805020345

лв./бр.

арт. N:0805020346

лв./бр.

арт. N:0805020276

ТАКЕР-ЧУК

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИОН

- с метален корпус PHT150
- работи със скоби тип G (6, 8, 10мм)
- антивибрационна ръкохватка

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

66 00

159 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0806040071

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ТРИМЕР
- модел: EasyGrassCut 23
- мощност: 280W
- диаметър на косене: 23см
- дължина на рамото: 80см
- полуавтоматичен
магазин за кордата

69 00

лв./бр.

арт. N:0804020158

арт. N:0804030048

МОТОРЕН
ТРИМЕР
- модел: DBC520/N
- неразглобяем
- 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 6х41.50лв.

24900

лв./бр.

арт. N:0804020126

I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

МОТОРЕН ТРИОН
- модел: DАCS5218
- мощност: 2,1кW
- двигател: 2-тактов, въздушно охлаждане, 52 куб.см.
- дължина на шината: 18''/450мм

19900

лв./бр.

арт. N:0804030042

17

ПОЩЕНСКА
КУТИЯ

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

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

55 90

61 90

ГРЕБЛО

лв./бр.

лв./бр.

- раздвижено
- 15 зъба
- дръжка: 1.2м

арт. N:0302100079-080

арт. N:0302120034

175
kg

5 99

лв./бр.

арт. N:0504010034

СТЕЛАЖ
ШКАФ

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

- пластмасов
- с две врати
- размер: 68/37/84см

79 90

31 90

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0302120042

арт. N:0302120025

СИСТЕМА
ЗА ПРЕЦИЗНИ НАСТРОЙКИ И
КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

ВИСОКО
БАРБЕКЮ
С КОЛЕЛА
- материал: емайлирана стомана
- височина: 72см
- скара с диаметър: ∅42см
- похлупак с отвор за циркулация
на въздух
- материал на скарата:
хромирана стомана
- помощен рафт

88

00

лв./бр.

арт. N:0505020063

В АЙТОС
ПО ПОРЪЧКА
ПРИБОРИ ЗА БАРБЕКЮ
- комплект 4 части: щипка, шпатула,
барбекю четка за месо, телена четка
за почистване на скара
- материал: Стомана със
защитно покритие
- дръжки: бакелит
лв./бр.
- дебелина: 1.8мм
арт. N:0505030124
- дължина: 46см

115 00

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

В АЙТОС
ПО ПОРЪЧКА
БАРБЕКЮ НА ГАЗ

42 90

лв./бр.

арт. N:0505020069

БАРБЕКЮ
- с колела
- емайлирана стомана
- височина: 89см
- овална скара: 55/37.5см
- 5 височини за скарата
- помощен рафт

ДЪРВЕНИ
ВЪГЛИЩА
- 10кг

8400

2490

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0505020062

арт. N:0505030055

I ГРАДИНА

- 3 тръбни горелки от неръждаема
стомана и с мощност 6.9 kW
- електронна система за запалванe
- двулицева чугунена скара с размер: 46/31см
- фурна от кален алуминий
- странични полици с куки
- основно пространство за готвене: 1903кв.см.
- обща площ за готвене: 2775кв.см.
- шкаф за бутилка с пропан бутан
- в комплект с газов регулатор и маркуч
- колелца с размер: ∅18см
- размери (в/ш/д): 108/53/122.5см

0%лихва 6х148.33лв.

890 00

лв./бр.

арт. N:0505020064

18

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

ГРАДИНСКА
ПЕЙКА

33 99

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

лв./бр.

арт. N:0501010387

159 00

лв./бр.

арт. N:0501040172

ПЛАЖЕН
СТОЛ

ЛЮЛКА

СТОЛ
- градински
- цвят: тъмно зелен
- регулиране на облегалката

57 00

159 00

- размер: 170/110/153см
лв./бр.
- до 220кг
арт. N:0501040153
- цвят: сив

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

59 00

лв./бр.

лв./бр.

арт. N:0501010385

арт. N:0501010383

ГРАДИНСКИ
ЧАДЪР
ГРАДИНСКИ
МЕБЕЛИ

- метална тръбна конструкция
- устойчив на атмосферни
влияния и UV лъчи
- диаметър: ∅200см
- без стойка
- цвят: бежов

- 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

55 00

лв./бр.

арт. N:0501040175

ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ
- 3 части
- естествен ратан
- размер на столовете (Ш/Д/В): 67/70/76см
- макс. товароносимост на столовете: 140кг
- размер на масата: ∅60см х 56см
- темперирано стъкло с дебелина 5мм
- в комплект с меки възглавници

0%лихва 6х79.83лв.

479 00

лв./бр.

арт. N:0501020083

ГРАДИНСКА ШАТРА
0%лихва 6х51.50лв.

30900

лв./бр.

арт. N:0501020091

I ГРАДИНА

- 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

19

20%

15 %

18 %

ВЪНШНО
ОСВЕТЛЕНИЕ

СЪДОВЕ
И ПРИБОРИ

МЕБЕЛИ
ЗА БАНЯ

01.08.-07.08.

08.08.-14.08.

15.08.-21.08.

ВСЯКА СЕДМИЦА ДО 04.09.2022 ОЧАКВАЙТЕ ОТСТЪПКИ НА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

15 %

15 %
САНИТАРЕН
ФАЯНС

22.08.-28.08.

ПЛОЧКИ
СТЕННИ И ПОДОВИ

29.08.-04.09.

*Отстъпките не важат за артикули по поръчка, на промо, разпродажба или друга специална цена

Посети MASTERHAUS и

Участието не е обвързано с покупка

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

*Част от артикулите в брошурата не са налични в магазини MASTERHAUS Айтос и Казанлък,
но могат да бъдат доставени по поръчка.
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
Стани наш фен и на
страницата ни във

Всички стоки
могат да бъдат
закупени и онлайн на
www.masterhaus.bg

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 Национален номер
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.
0700 10 321
Възможни са печатни грешки, за които Бошнаков ЕООД не носи отговорност!

