
от 1 до 30 септември 2022

20 години създаваме заедно

www.masterhaus.bgwww.masterhaus.bg ПАЗАРУВАЙTE  ОНЛАЙН  ОТ  УДОБСТВОТО  НА  ДОМА !

НОВА БАНЯ  - 
КАЧЕСТВО ОТ ИСПАНИЯ!

1. Фаянс* 30/90см, полиран мрамор,
ректифициран, арт. N:1002010399
цена: 39.99 лв./кв.м. 
2. Фаянс* 30/90см, ефект-релефно дърво,
мозайка, мрежа гланц, кралско син, сив,
ректифициран, арт. N:1002010400-403
цена: 42.99 лв./кв.м.
3. Гранитогрес,  20/120см, ректифициран
арт. N:1002030712,  1002030725
цена: 45.99 лв./кв.м. 
4. Душ система, арт. N:0102030219
цена: 287 лв./бр. 
5. Стоящ смесител за мивка
арт.N:0102010424, цена: 99 лв./бр.
6. Стенен смесител за вана/душ, 
арт. N:0102010422, цена: 97 лв./бр. 
7. Структура за вграждане GROHE
арт. N: 0104020033, цена: 519лв./бр. 
8. Параван за баня,
арт.N:0105030585, цена: 269 лв./бр. 
9. Шкаф за баня - горен*, 
арт.N:101010632, цена: 239.00 лв./бр. 
10. Шкаф за баня - долен*, 
арт.N:0101010633, цена: 387.00 лв./бр. 
* в MASTERHAUS Айтос - по поръчка

8 мм

арт. N:1005010420

16 79
лв./кв.м.

клас: 31/АС3

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ДЪБ ШПРЕЕВ 

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

Н О В О

4290
лв./бр.

арт. N:0203010157

15     3кг
подарък  

ИНТЕРИОРНА
БОЯ
 
- бързосъхнеща
- устойчива на износване
- подходяща за тониране
- покривност: 100г/кв.м.
- цвят: бял

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
- модел: DIAMOND**
- живот 20 000 часа
- неутрална дневна светлина 4000К

14 99
лв./бр.

арт. N: 0901030997

∅ 230мм 12W 800lm

18 99
лв./бр.

арт. N:0901030998

∅ 300мм 18W 1300lm

GGA
G

1 9

10

4

3

2

2

2

5

6

7

8



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

I СТРОИТЕЛСТВО 2

УЛЕЙ

- с пластмасов ръб 
- дълбочина: 6см
- долна изходна връзка за отпадни води: ∅110мм
- обща монтажна височина: 60мм
- пластмасова композитна решетка
- дължина: 100см
- клас на натоварване A15 – до 1.5

арт. N:1103050796

24 99
лв./бр.

арт. N:1102060007

37 99
5кг

лв./бр.

арт. N:1102060048

9699
15кг

лв./бр.

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

ФУГИРАЩИ СМЕСИ KERACOLOR FF*

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

 *отстъпката важи за всички 
налични цветове

20 %
ФУГИРАЩИ СМЕСИ 

KERACOLOR FF*

ГИПСOКАРТОНЕНИ
ПЛОСКОСТИ MIDI

арт. N:1105010023

1159
лв.

влагоустойчивa: 
Н13
12.5/600/2000мм

арт. N:1105010022

889
лв.

стандартна: 
А13 
12.5/600/2000мм

арт. N:1101010083

17 59
лв./бр.

25кг

ЛЕПИЛО 
ЗА ПЛОЧКИ
- с повишена еластичност
- за полагане на керамични 
   плочки, теракот,  
   гранитогрес, ест. 
   каменни облицовки
- за интериор и екстериор
- клас С2Е

арт. N:1106050047

3299
10м

лв./бр.

15 %
УПЛЪТНИТЕЛИ И ПЕНИ

CERESIT
арт. N:1101010019

1079
лв./бр.

25кг

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

арт. N:1102050006

48 99
лв./k-кт

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

20 %
ППР ТРЪБИ И ФИТИНГИ

SANITAS

ОТВОДНИТЕЛНИ СИСТЕМИ
•  качествен улук 
•  здрава фасада за дълго време
•  лесен монтаж
•  поцинковано покритие, устойчиво на корозия

15 %
ПОКРИВНИ ОТВОДНИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ KJG

*отстъпката не важи за ламарина в Словакия

произведено

собствен 
внос

ЛЕПИЛО-
ШПАКЛОВЪЧНА
СМЕС ЗА 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
- смес за лепене и шпакловане нa
   топлоизолационни плочи от 
   EPS, XPS и  минерална вата
- цвят: бял
- разход: за лепене-5кг/кв.м.
                   за шпакловане-3кг/кв.м.

арт. N:1101020096

1919
25 кг

лв./бр.

арт. N:1101030006

1099
лв./бр.

15
кг

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

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®

74 99
лв./бр.

25кг

арт.N:0204030110

4999
лв./бр.

10л

арт.N:0205010033

7999
лв./бр.

16л

арт.N:0205010299

ГРУНД ЗА МАЗИЛКА CERESIT CT16
- цвят: бял
- покривност: 200г/кв.м

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

арт. N:0202020001

13 99
лв./бр.

600мл

9 49
лв./бр.

750мл

арт. N:0205010361

ЛАК ЗА КАМЪК МАТ 
DELAC
- aкрилен лак, подчертава 
   естествения цвят на камъка
- подходящ за импрегниране на 
   всички  видове камъни
- покривност: 10-12 кв.м./л за слой

арт. N:0205010362

2859
лв./бр.

2.5л

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

2699
лв./бр.

2.5л

арт. N:0202020015

арт. N:0203030327

124 99
лв./бр.

9л

арт. N:0203030325

16 99
лв./бр.

0.9л

арт. N:0203030326

4999
лв./бр.

2.7л

ИНТЕРИОРНА БОЯ
KLARA SILK

- акрилна интериорна боя
- отблъсква замърсяванията
- не позволява образуването на петна
- придава луксозен, копринен блясък
- изключителна покривна способност
- устойчивост на цветовете
- гладко покритие
- цвят: бял, тониране в светли цветове
- покривност: 16 кв.м/л

безплатно 
тониране

* по каталог  
NCS и Levis на 

бяла база
в 1700 цвята

* пълна информация  за тонирането ще получите в магазина

*доставка до 3 дни за Айтос и Приморско

АКРИЛНА 
ИНТЕРИОРНА 
БОЯ*  
- с керамични микросфери
- миеща се, водоразтворима, матова боя с 
   изключително висока покривност
- много добра устойчивост на издраскване 
   и измиване, постигнатa чрез употребата на   
   керамични микросфери в състава на боята
- цвят: бял
- покривност: 16 кв.м/л

безплатно 
тониране

* по каталог  NCS и Levis на бяла база
в 1700 цвята

арт. N:0203030178

176 90
лв./бр.

9л

арт. N:0203030176

2399
лв./бр.

0.9л

арт. N:0203030177

71 90
лв./бр.

2.7л

*доставка до 3 дни за Айтос и Приморско

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

31 59
лв./бр.

4 л

арт.N:0204020121,                                       
              0204020125

2099
лв./бр.

2.5 л

арт.N:0204020120,                       
             0204020124

6390
лв./бр.

8.5 л

арт.N:0204020122,          
              0204020126

10690
лв./бр.

15 л

арт.N:0204020123,
              0204020127

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

арт. N:0205010023

14 99
лв./бр.

5 кг

арт. N:0205010024

59 99
лв./бр.

25 кг

29 99
лв./бр.

арт. N:0203010132,                     
              0203010135

ИНТЕРИОРНА БОЯ
- подходяща за обществени сгради
- устойчива на миене и триене
- покривност: 90-100мл/м2 за слой
- цвят: бял
- възможност за тониране
- ефект: сатен/мат
- опаковка: 2.5л

цена от
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ИНТЕРИОРНА БОЯ VISTA  
   

- висока покривност и нисък разход
- икономично решение за стени и тавани
- възможност за компютърно тониране
- покривност: 10-12 кв.м/л за слой
- цвят: бял

76 50
лв./бр.

15л

арт. N:0203030223

49 29
лв./бр.

9л

арт. N:0203030224

18 59
лв./бр.

3л

арт. N:0203030225

ЕМУЛСИОННА

МИЕЩА СЕ БОЯ

85 50
лв./бр.

10л

арт. N:0205010338

27 59
лв./бр.

3л

арт. N:0205010337

7 99
лв./бр.

750л

арт. N:0205010336

БЕЗ МИРИС

АКРИЛЕН ГРУНД PRIMER
- дълбокопроникващ
- покривност:  18-20кв.м/л
- цвят: бял за тониране

ИНТЕРИОРНА БОЯ
- водоразредима боя за стени 
   и тавани на закрито
- покривност: 200 г/кв.м.

арт. N:0203020059-074

9 99
5 кг

лв./бр. 17 цвята

980мл

арт.N:0203030250

15 99
лв./бр.

безплатно 
тониране*

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

*пълна информация 
  за тонирането 
  ще получите в магазина

2,94л

арт.N:0203030251

4399
лв./бр.

арт. N: 0203030252

134 60
лв./бр.

9,8л

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

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

17 99
лв./бр. в Чехия

произведено

21 цвята

ГРУНД ЗА ИЗОЛИРАНЕ 
НА ПЕТНА
 
- алкиден грунд, покриващ петна от 
   сажди, мухъл, наводнения, мазнини и др.
- покривност: 7-9 кв.м/л

арт. N:0205010307

17 39
лв./бр.

750 мл

*пълна информация за тонирането ще получите в магазина

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

ПРЕВАНТИВНА МЯРКА 
ПРОТИВ ПОЯВАТА НА МУХЪЛ
ДОКАЗАНО НЕМСКО КАЧЕСТВО!

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОНИРАНЕ

арт. N:0203010034

2949
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203010035

8699
лв./бр.

9л

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

арт. N:0203050291

8290
лв./бр.

1.25л 2.5л

арт. N:0203050029

15950
лв./бр.

ИНТЕРИОРНА БАЗА 
ЗА ТОНИРАНЕ
DEKORATOR
- интериорна боя с висока 
   покривност и белота
- покривност: 12-16 кв.м./л за слой
- бял и с възможност за 
   компютърно тониране

6 39
лв./бр.

1л

арт.N:0203030203

12 99
лв./бр.

2.5 л

арт.N:0203030165

22 99
лв./бр.

4 л

арт.N:0203030162

3859
лв./бр.

8.5 л

арт.N:0203030163

7899
лв./бр.

15 л

арт.N:0203030164

подарък
валяк(18см)  



1099
650мл   мат

лв./бр.
арт. N:0202030028
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14 99
лв./бр.

750мл

8 цвята

ЛАЗУРЕН ЛАК
DIAXYL PLUS
- за дърво на водна основа 
- защитна и декоративна функция
- за вътрешни и външни повърхности
- покривност: 12-16 кв.м./л 
- предпазва от влага
- с UV филтри

ВОДОРАЗРЕДИМ

ЕКСТРА 
АЛКИДНА
БОЯ
DEKORATOR 

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

6 49
лв./бр.

22 цвята22 89
лв./бр.

2.5л

12 цвята7 69
лв./бр.

650мл

ЛАЗУРЕН 
ЛАК ЗА 
ДЪРВО
DEKORATOR 

- за интериор и    
   екстериор
- покривност: 10-12  
   кв.м/л за слой

АЛКИДНА
БОЯ 
PROTECTA 
3в1
- преобразувател на  
   ръжда, грунд и декоративно   
   покритие в едно
- покривност: 15 кв.м./л за слой

1159
лв./бр.

500мл

14 цвята
+ бял и черен мат

10 59
лв./бр.

350мл

арт. N:0205020189

17 59
лв./бр.

750мл

арт. N:0205020190

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

арт.N:0202020016

7 59
650мл

лв./бр.

АЛКИДЕН 
ГРУНД ЗА 
ЧЕРНИ 
МЕТАЛИ
DEKORATOR
- покривност: 10-12 кв.м./л за слой
- цвят: сив, окс. червен

арт.N:0205010279

5 99
650мл

лв./бр.
арт.N:0205010249

18 99
2.5л

лв./бр.

5 цвята

ЛАК ЗА ДЪРВО
SIKKENS
WF771
- водоразтворим 
- прозрачно матово 
   покритие за дърво
- грунд и крайно 
   покритие в дно
- за употреба на 
   открито и закрито
- висока защита срещу 
   UV лъчи и влага
- покривност: 
   12 -18 кв.м./л за слой

21 59
лв./бр.

750мл
ценa от

53 50
лв./бр.

2,5л
ценa от

ЛАК 
ЗА ПАРКЕТ
DEKORATOR  

- полиуретанов
- двукомпонентен
- ефект: мат и гланц
- висока износоустойчивост
- покривност: 10кв.м/л за слой

9 59
650мл   гланц

лв./бр.
арт. N:0202030027

ПРЕПАРАТ 
ЗА
ПРЕМАХВАНЕ 
НА БОИ И ЛАКОВЕ 
PAINT REMOVER
- премахва стари еднокомпонентни
   и двукомпонентни бои
- не атакува повърхността

СПРЕЙ БОЯ 
Aerosol Art 

- за дърво, метал, 
   стъкло и др.
- широка гама от   
   цветове по RAL

6 59
лв./бр.

400мл

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 %
ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ 

AKRYLCOL MAT

ЕМАЙЛЛАК
СУПЕР ГЛАНЦ
- водоразредим
- покривност: 
   12-14 кв.м./л за слой

8 цвята8 79
0.650л

лв./бр.
арт. N:0201010552-559



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

арт. N:1001030580-581

2499
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция 
- размер: 15/90см
- цвят: светло сив, мат арт. N:1002030508

3299
лв./кв.м.

арт. N:1002030712, 725

4599
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС 

- първо качество
- произход: Испания

Н О В О

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- размер: 33.3/33.3см
- цвят: бежов

арт. N:1001030412

22 99
лв./кв.м.

арт. N:1001040524

19 99
лв./бр.

ДЕКОР
ЦВЕТЯ
- размер: 50/50см

арт. N:1001040478

9 99
лв./бр.

ДЕКОР
РОМБ
- размер: 25/50см   
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ФАЯНС
- първо качество
- размер: 30/60см
- цвят: св. сив, сив

арт. N:1001010557-558

22 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1001030578

22 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1001040558-559

2999
лв./кв.м.

арт. N:1001030607

2899
лв./кв.м.

ДЕКОР
ПАЧУЪРК
- размер: 30/60см  

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

22 99
лв./кв.м.

арт. N:1001010461, 489
              1001010713, 714

- ректифициран
- размер: 20/120см
- цвят: бежов, сив мат, ефект дърво



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

Н О В О

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

- първо качество
- размер: 15.5/60.5см
- дебелина: 9мм
- цвят: опушено бял/бежов
- ефект: мат арт. N:1001030562

25 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1001030140

17 99
лв./кв.м.

арт. N:1002010411

2499
лв./кв.м.

ФАЯНС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30/30см
- цвят: черно-бял мат, фигури геометриk

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

арт. N:1001030539, 540

2099
лв./кв.м.

Н О В О

Н О В О

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Турция
- размер: 15/90см
- цвят: кафяв, бежов
- ефект: мат, релеф имитация декинг

Н О В О

ГРАНИТОГРЕС
- първо качество
- произход: Испания

арт. N:1001030825

2299
лв./кв.м.

арт. N:1001030879

3999
лв./кв.м.

арт. N:1002030744-745

3299
лв./кв.м.

арт. N:1002030713

4999
лв./кв.м.

- размер: 60/120см
- цвят: бял мрамор
- ректифициран
- ефект: светещ отблясък



арт. N:1005010388

3399
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 4V

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ДЪБ СТИЙЛУРКС
- за натоварени жилищни помещения и интензивно 
   натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/12mm
- опаковка: 1.48 кв.м./пакет ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

ВЛАГОУСТОЙЧИВ
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8 мм

арт. N:1005010359

2299
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 4V

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ДЪБ САРАГОСА 

- за натоварени жилищни помещения и умерено 
   натоварени обществени зони

- размер: 1380/193/8mm
- опаковка: 2.397 кв.м./пакетЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

8 мм

арт. N:1005010391

31 49
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 4V

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ДЪБ ХЪДСЪН
- за натоварени жилищни помещения и интензивно натоварени   
   обществени зони
- размер: 1285/192/8mm
- опаковка: 2.22 кв.м./пакет ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

8 мм

арт. N:1005010375

2099
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 4V

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ДЪБ ЗДРАЧ 

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

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

Н О В О

8 мм

арт. N:1005010392

2379
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 4V

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

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА
ВЛАГОУСТОЙЧИВ

Н О В О

Н О В О

Н О В О

ВЛАГОУСТОЙЧИВ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ДЪБ ИНКА
- за натоварени жилищни помещения и умерено
   натоварени обществени зони
- размер: 1285/192/10mm
- опаковка: 1.73 кв.м./пакет

Н О В О

арт. N:1005010383

2699
лв./кв.м.

клас: 32/АС4 4V

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

10 мм

12 мм



КОМПЛЕКТ 
КОРНИЗ 
ЗА ЗАВЕСИ
– единичен
- диаметър: ∅25мм
- дължина: 160, 200, 240см
- материал: дърво и метал
- цвят: бяло дърво и черна стомана

23 99
лв./к-кт

1.60м 

арт. N:0303030113

2999
лв./к-кт

2.0м 

арт. N:0303030114

33 99
лв./к-кт

2.40м 

арт. N:0303030115
Комплектът включва: един брой корниз,
трегери за окачване, накрайници

PVC ЛАМПЕРИЯ 
ДЕКОР: ЛОФТ БРИК

- покривност лист: 0,66 кв.м/бр.
- размер: 25/265/0,8см арт. N:1006020188

1099
лв./бр.

I МАЛКИ МЕБЕЛИ И ДЕКОРАЦИЯ 9

ФОТОТАПЕТИ
- 3D ефект и матово покритие
- тапетна хартия с плътност 115 г/кв.м.
- размер: 368/254см
- състои се от 4 ролки с размер 92/254см

20 %
ФОТОТАПЕТИ

РАЗНООБРАЗИЕ 
ОТ ДЕКОРИ

РАЗЛИЧНИ
РЕЛЕФИ

25 %
ПОЛИСТИРОЛНИ

ПРОФИЛИ FRAGMAT

БЮРО
- с надстройка MAX
- ПДЧ и метал 
- размер: 142/84/46см

8900
лв./бр.

арт. N:0610050003

арт. N:0610040011

14 99
лв./бр.

СТОЙКА 
ЗА 
ДРЕХИ 

- единична
- размер: (в/ш/д) 
   157/74.5/41см

арт. N:0610050014

45 00
лв./бр.

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

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

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

*Всичко нужно за сглобяването е включено в комплекта
МАЛКИ КОРПУСНИ МЕБЕЛИ

арт. N:1006020016

1329
лв./бр.

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



| БАНЯ 10

Н О В О

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
- 6 части
- стъкло/хром

КОШ ЗА БАНЯ
- цвят: бял

ЧЕТКА ЗА 
ТОАЛЕТНА
- цвят: бял

арт. N:0106011247

4400
лв./к-кт

МОНОБЛОК
- задно оттичане
- тоалетно казанче с механизъм
- два режима на водоподаване: 3 и 6л

на керамиката

10
години

гаранция
арт. N:0103010230

37 90
лв./бр.

*смесителят не е включен в цената

МИВКА*
- размер: 50см
- цвят: бял

18 %
ВСИЧКИ ЛИНЕЙНИ ПОДОВИ 

СИФОНИ ALCAPLAST

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ
- 5 части
- стоящи
- цвят: бял, бежов, сив

арт. N:0106011369-371

2290
лв./к-кт

арт. N:0106030410

22 99
лв./бр.

арт. N:0106030411

12 99
лв./бр.

арт. N:0103030177

12900
лв./бр.

0102040146
VitalioFlex Trend 

1 750 мм   
шлаух 

354 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 24,90 лв. с ДДС

29,90 лв. с ДДС
0102040232

Vitalio Start 100
ръчен душ с една 

струя - GROHE 
DreamSpray 

519 лв. с ДДС
0104020033 
Комплект структура за 
вграждане SOLIDO 4 в 1  
структура за вграждане Solido 
1,13 m с GROHE whisper 
технология за намаляване на 
шума, издръжливост до 400 
kg, пневматичен двоен бутон 
Arena Cosmopolitan, планки за 
монтаж, конзолна тоалетна 
чиния BAU Ceramic с RIMLESS 
технология, седалка с плавно 
затваряне

0102010755
Precision Flow  
термостатен 
смесител 
за душ

207 лв. с ДДС

0102010737  
Start
смесител за 
умивалник - 
S размер с 
изпразнител 

144 лв. с ДДС

0102010738
Start   
смесител за 
вана/душ

179 лв. с ДДС

* в MASTERHAUS Айтос - по поръчка

*



| БАНЯ 13

ДУШ КАБИНА 
- без поддушово коритo
- квадрат
- регулируема: 78-90/190см арт. N:0105010332

33400
лв./бр.

0%лихва 6х55.67лв.

ПАРАВАН 
ЗА БАНЯ
- подвижен
- профил хром
- размер: 70/200см

арт. N:0105030316

19400
лв./бр.

ПРОЗРАЧНО СТЪКЛО 
С ДЕБЕЛИНА 6ММ 

МАТИРАНО 
СТЪКЛО 
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арт. N: 0101010686, 687

24700
лв./бр.

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

С LED 
ОСВЕТЛЕНИЕ

В АЙТОС ПО ПОРЪЧКА

- за умивалник, стоящ

арт. N:0102010579

6290
лв./бр.

- за вана/душ, стенен

арт. N:0102010712

75 99
лв./бр.

СМЕСИТЕЛИ
- хром, керамична глава ∅35мм

- за умивалник, стоящ

арт. N:0102010614

49 99
лв./бр.

- за вана/душ

арт. N:0102010615

69 99
лв./бр.

арт. N:0101030456

114 00
лв./бр.

ОГЛЕДАЛО
- размер: ∅60см
- черна рамка

Н О В О

МИВКА ЗА ПЛОТ
- керамична 
- модел: TWB039
- за монтаж върху плот
- размер: 39/39/13.5см арт. N:0103010330

8900
лв./бр.

на покритието

10
години

гаранция
арт. N:0102030197

2269
лв./бр.

12 99
лв./бр.

арт. N:0102030203

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

ДУШ 
СИСТЕМА
- модел: Ориент
- месинг
- защита от натрупване  
   на варовик
- сапунерка и адаптер

арт. N:0102030191

79 00
лв./бр.

арт. N: 0101010688 

377 00
лв./бр.

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

ТРЪБНО 
ОКАЧВАНЕ*
- модел: Master
- материал: ABS
- трифункционален душ
- със сапунерка и адаптер

В АЙТОС ПО ПОРЪЧКА
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**Съдържа светодиоден източник, който не се подменя

ПЕНДЕЛ* 
- 3хЕ27 60W
- цвят: черно/мед

ПЕНДЕЛ* 
- 1хЕ27 60W
- цвят: черно/мед

арт. N:0901020456

67 00
лв./бр.

арт. N:0901020452

32 90
лв./бр.

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

ПЛАФОН* 

- метал и дърво
- цвят: хром

3 x E27 40W

арт. N:0901030800

52 90
лв./бр.

арт. N:0901030799

3599
лв./бр.

2 x E27 40W

арт. N:0901031035

112 00
лв./бр.

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

арт. N:0901031029

4999
лв./бр.

14W 700lm

арт. N:0901031030

62 90
лв./бр.

21W 1000lm

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

арт. N:0901070271, 273

7 29
лв./бр.

арт. N:0901070272

9 29
лв./бр.

ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
AZAR LED, GEM LED, 
- модел: MAKAZ LED**
- мощност: 3W G5.3 12V
  + вградена LED лента 4000К

арт. N:0901030952

3099
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

42 99
лв./бр.

арт. N:0901040245

LED 
НАСТОЛНА 
ЛАМПА
- модел: KASA**
- цвят: бял
- гъвкаво рамо  
- мощност: 5.5W 340lm 
- 4000K+RGB+ touch dimmer 

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО**

- неутрална дневна светлина: 4000К

арт. N:0901020438

14900
лв./бр.

50W 3600lm 4000K

С 
ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ

ПЛАФОН
- модел: BRUNO*
- цвят: черен
- мощност: 3хЕ14

арт. N:0901030937

10900
лв./бр.

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

4299
лв./бр.

арт. N:0901030869

ПЕНДЕЛ
- модел: BRUNO*
- цвят: черен
- мощност: 3хЕ27
- размери: 840/175/850мм

арт. N:0901020381

13400
лв./бр.

- модел: PAI*
- хром държач
- декоративно стъкло

арт. N:0901030452

1099
лв./бр.

60W E27

- диаметър: ∅300

арт. N:0901030454

1499
лв./бр.

60W E27

АПЛИК И ПЛАФОН

17 99
лв./бр.

арт. N:0901060085

18W 600mm 1650lm

2999
лв./бр.

арт. N:0901060086

36W 1200mm 3350lm

35 99
лв./бр.

арт. N:0901060087

45W 1500mm 4200lm

LED 
OСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 

- серия: ATICO LED**
- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна
   светлина: 4000К
- мощност: 18W, 36W, 45W
- степен на влагозащита: IP65
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- за вграждане и открит монтаж
- с от 4 до 36 елемента

20 %
АПАРТАМЕНТНИ ТАБЛА

MUTLUSAN

арт. N:0904011104

4 29
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904011090

5 99
контакт двоен

лв./бр.

арт. N:0904011092

3 79
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904011094

4 49
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904011096

49
ключ девиаторен

лв./бр.4

КЛЮЧОВЕ 
И КОНТАКТИ 
- серия: CANDELA
- цвят: черен

арт. N:0904011056

4 29
контакт единичен

лв./бр.

арт. N:0904011058

5 99
контакт двоен

лв./бр.

арт. N:0904011051

3 79
ключ единичен

лв./бр.

арт. N:0904011052

4 49
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904011055

49
ключ девиаторен

лв./бр.4

КЛЮЧОВЕ
И КОНТАКТИ
- цвят: инокс

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:0904010708

7 49
контакт двоен

лв./бр.

арт. N:0904010703

4 99
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904010704

49
ключ девиаторен

лв./бр.4

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

арт. N:0905020165-173

5 79
лв./бр.

цени от

арт. N:0905050180

26 99
3х16А 2USB кабел 1,5м

лв./бр.

арт. N:0905050178

11 99
3х16А кабел 1,5м

лв./бр.

РАЗКЛОНИТЕЛИ

арт. N:0905050181

14 99
5х16А кабел1,5м

лв./бр.
арт. N:0905050182

18 29
5х16А кабел3м

лв./бр.

арт. N:0905050179

15 99
3х16А кабел 3м

лв./бр.

арт. N:0905040041

16 99
лв./бр.

БЕЗЖИЧЕН ЗВЪНЕЦ
- 36 мелодии
- работен диапазон: 80м
- номинално напрежение: 200-240V
- цвят: сив/черен

арт. N:0905030056

65 90
лв./бр.

ВЕНТИЛАТОР 
ЗА БАНЯ
- мощност: 8W
- диаметър: ∅ 100  
- дебит: 115 куб.м/час
- степен на защита: IP44

СТЪКЛЕН 
ПРЕДЕН ПАНЕЛ

арт. N:0906040217-219

2 79
лв./бр.

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ 

- модел: MOBI LED
- живот: 25 000 часа  
- топло бяла светлина: 3000К 
- неутрална дневна светлина: 4000К 
- студена светлина: 6400К  
- 3W GU10 230V

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

СВЕТОДИОДНИ
ЛАМПИ 
- серия: CERAMIC LED
- живот: 30 000 часа 
- топло бяла светлина: 3000К
- неутрална дневна светлина: 4000К 
- 3.5W 220lm E27, E14

арт. N:0906040050-055

1 69
лв./бр. GGA

GGGA
G
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БОЙЛЕР 
BILIGHT SLIM 

- вертикален
- енергиен клас С
- нагревател: меден

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

арт. N:0702030280

27500
лв./бр.

0%лихва 6х45.83лв.

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

арт. N: 0702030281

28000
лв./бр.

0%лихва 6х46.67лв.

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

арт. N: 0702030390

311 00
лв./бр.

0%лихва 6х51.83лв.

5
години

гаранция

5
години

гаранция

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

арт. N:0702030255

30800
лв./бр.

арт. N:0702010048

23300
лв./бр.

2
години

гаранция

ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР
- модел: TR1000 4 T
- тип: под налягане
- изводи горе
- монофазен, хидравличен
- мощност: 3.5kW
- год. консумация на 
   ел.енергия 485 kWh
- размер(В/Ш/Д): 25/14,4/10см

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

CCA
G

CCA
G CCA

G CCA
G

БОЙЛЕР 
COMPACT
- малолитражен
- обем: 10 литра
- мощност: 2kW

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

модел: GCU 10 20 L52 RC
- под мивка
- год. консумация на
  ел. енергия 573 kWh арт. N:0702020016-017

174 00
лв./бр.

AAA
G BBA

G

5
години

гаранция

5
години

гаранция

арт. N:0702010037

4900
лв./бр.

2
години

гаранция
арт. N:0702010055

4900
лв./бр.

2
години

гаранция

ЕЛ. 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛ
- модел: R57100BW
- номинална мощност: 3000W
- твърд чучур, дисплей
- стоящ

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

С У П Е Р  Ц Е Н А

арт. N: 0701040090

27900
лв./бр.

0%лихва 6х46.50лв.

ГОТВАРСКА
ПЕЧКА
- модел: CS5400SW
- обем на фурната: 48л
- механично управление
- размери: 83/50/50см

арт. N: 0701020056

43900
лв./бр.

0%лихва 6х73.17лв.

ФРИЗЕР
- модел: RH2000M1
- вид: хоризонтален
- обем: 198л
- размери: 85/82/55см

С У П Е Р  Ц Е Н А

FFA
G
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арт. N:0705070115

18900
лв./бр.

КАФЕМАШИНА
- модел: EC 191 CD
- вид: кафе еспресо
- мощност: 1100W
- налягане на помпата: 15bar
- воден резервоар: 1л
- цвят: тъмно син

арт. N:0705050164

33 00
лв./бр.

БЛЕНДЕР
- модел: BL-550
- мощност: 550W
- пластмасова кана 1.2л
- 2 степени на работа+пулс
- цвят: бял

арт. N:0705050141

19 99
лв./бр.

МИКСЕР
- модел: MI 200
- мощност: 200W
- 5 скорости на работа
- турбо функция
- два вида бъркалки

арт. N:0705020146

5200
лв./бр.

ТОСТЕР 
- модел: HD2581/00
- мощност: 830W  
- за 2 филийки хляб  
- степени на препичане: 8
- тавичка за трохи

31 00
лв./бр.

арт. N:0705140242

ГОФРЕТНИК 

- модел: V51442GA
- мощност: 1200W
- тефлонови плочи
- термоизолиран корпус
- размер на гофретата:   
   ∅18см

МИКСЕР
С ВЪРТЯЩА СЕ КУПА
- модел: MX505WXB
- мощност: 500W
- обем на купата: 3,2л
- бъркалки и куки от 
   неръждаема стомана
- 5 степени + турбо функция

арт. N:0705050170

4900
лв./бр.

арт. N:0705100161

31 00
лв./бр.

ЮТИЯ
- модел: IR301BL
- парен удар: 135г/мин
- резервоар: 400мл
- антикапкова система

Н О В О

арт. N:0705140259

4300
лв./бр.

УРЕД ЗА 
ВАКУУМИРАНЕ 

- модел: R51987A
- мощност: 80W
- торбички: до 30см
- вид: за сухо  
   вакуумиране

арт. N:0706030114, 116

2200
лв./бр.

СЕШОАР
- модел: HB 26MV
- мощност: 2000W
- концентратор/дифузер
- 2 степени
- цвят: лилав, розов

арт. N:0705010052

10900
лв./бр.

арт. N:0705050114

3600
лв./бр.

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

арт. N:0705020199

6500
лв./бр.

БЕЗДИМНА

13 00
лв./бр.

арт. N:0705120065

Н О В О

JOYCARE

ВЕЗНА 

- модел: JC-1400 
- капацитет на
   измерване: до 180кг
- размери: 33/32/2см
- материал: стъкло

79 00
лв./бр.

арт. N:0705080325

Н О В О

ПРАХОСМУКАЧКА
- модел: R51001C
- мощност: 700W
- перяща се торбичка 1,5л
- вид: за сухо почистване

33 00
лв./бр.

арт. N:0705060167

Н О В О

ЕЛ. КАНА
- модел: KT300X
- мощност: 2200W
 вместимост: 1,7л 
 автоматично 
изключване

СКАРА
- модел: V51015D
- мощност: 1250W
- вид: бездимна
- размери: 23/36см

МУЛТИКУКЪР
- модел: V51985D5
- мощност: 930W
- 45 програми
- обем: 5л
- таймер
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ПЕЛЕТНА КАМИНА 

- модел: FIREPLUS 8
- вид: въздушна
- изходна мощност: 8kW
- отоплителна площ: 180куб./м.
- размер: 500/450/750мм
- обем на бункера: 13кг
- цвят: различни   
- максимално топлоотдаване: 8,24kW
- номинална топлинна мощност
   (макс-мин): 7,48kW-2,64kW
- отоплителна площ: 180 куб/м
- размер: 75/45/50см  
- КПД(макс-мин): 92,7-91% 
- консумация на пелети
   (макс/мин): 1,68/0,58кг/ч 

Италия

произход 2
години

гаранция
2

години
гаранцияв България

произведено

арт. N:0703060322, 0703060323

2999 00
лв./бр.

0%лихва 6х499.83лв.

арт. N:0703060221-0703060222

1899 00
лв./бр.

0%лихва 6х316.50лв.

ПЕЛЕТНА КАМИНА 
С ВОДНА РИЗА
- модел: VPBS H12
- номинална топлинна мощност 
на  водната риза: 7,7kW

- номинална топлинна мощност 
по въздух: 4,8kW

- отоплителна площ: 300 куб/м
- макс. мощност на 
топлоотдаване: 12kW

- размер: 97/78/41см
- КПД: 91%
- консумация на пелети (макс-
мин): 1,49-0,7кг/ч

ПРАХО-
СМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ
- модел: RD-WC06
- мощност: 600W
- капацитет на контейнера: 10л
- вакуум до 15kPa
- дебит на въздух: 1300л/мин
- дължина на кабела: 2м
- тегло: 2,6кг

4999
лв./бр.

арт. N:0705080305

С ФУНКЦИЯ 
ОБДУХВАНЕ

КАМИНА
- модел: Verso Theia
- свободностояща 
- на дърва
- мощност: 9KW
- отопляема площ: 170-200куб.м.
- димоотвод: ∅150
- размер(В/Ш/Д): 93/57/47см
- цвят: бордо/шампанско
- КПД: 81,2%

арт. N:0703060318, 0703060319

79900
лв./бр.

0%лихва 6х133.17лв.

арт. N:0703060138

39400
лв./бр.

КАМИНА 

- модел: Купро Стил
- свободностояща 
- на дърва
- чугунен  плот
- мощност: 8.4KW
- димоотвод: ∅130мм
- размер(ш/в/д): 80/44/40см
- тегло: 73кг

0%лихва 6х65.67лв.

63 00
лв./бр.

арт. N:0703050156

ПОДОВ КОНВЕКТОР
- модел: CH-Y08F
- три степени на мощност:
   750/1250/2000W
- защита от прегряване
- дръжки за лесно преместване
- турбо вентилатор

SYNCHRO

арт. N:0703040149

9900
лв./бр.

ВЕНТИЛАТОРНА
ПЕЧКА
- модел: 5250 Swing Box Ceramic
- мощност: 2000W
- стенен монтаж
- вентилатор в летен режим
- дистанционно управление

ПОДХОДЯЩА 
ЗА ВЛАЖНИ 

ПОМЕЩЕНИЯ

ЛИРА ЗА БАНЯ - АЛУМИНИЕВА
- височина: 90см
- цвят: черен мат, дървесно кафяв

- отдавана мощност: 627W
- обем: 1,16л
- разстояние между отворите: 40см

- отдавана мощност: 722W
- обем: 1,34л
- разстояние между отворите: 50см

*ЛИРИТЕ ЗА БАНЯ СЕ ПРЕДЛАГАТ В БУРГАС,  РАВДА И КАЗАНЛЪК

10
години

гаранция

СТЕНЕН КОНВЕКТОР
- модел: Basic Pro 
- електрически конвектор с масивен   
   нискотемпературен нагревател
- мощност: от 500W до 2500W
- ново дигитално управление с вграден таймер- Pro
- енергоспестяващи функции
- различни мощности 

арт. N:0703050133-137

199 00
лв./бр.

цена от

арт. N:0703030032 

195 00
лв./бр.

арт. N:0703030033 

22400
лв./бр.

арт. N:0703030034 

22800
лв./бр.

арт. N:0703030035

25900
лв./бр.

Франция

произход

12 99
лв./бр.

арт. N:0703060354

АТЛАНТИК УЕЙ 

ПЕЛЕТИ
- произход: България
- състав: 40% дъб+60% бор
- влага: <7%
- калоричност: 5,1 kWh/kg
- пепел: <0,36%
- опаковка: 15кг
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20 %
СПАЛНИ КОМПЛЕКТИ

МОНИ ТЕКСТИЛ

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

ЧАРШАФ 
С ЛАСТИК
- ранфорс 100% памук
- размер: 90/200, 160/200, 180/200см 

17 79
лв./бр.

цена от

ПРОТЕКТОР 
ЗА МАТРАК
- непромокаем
- борд обхващащ матрака

ЛЯТНО 
ОДЕАЛО/
ШАЛТЕ
- 100% памук

31 99
лв./бр.

размер: 220/240см

19 99
лв./бр.

размер: 150/240см

арт. N:0604051236

24 89
лв./бр.

размер: 100/200см

арт. N:0604051238

35 39
лв./бр.

размер: 160/200см

арт. N:0604051237

32 49
лв./бр.

размер: 140/200см

арт. N:0604051239

37 99
лв./бр.

размер: 180/200см

арт. N:0604030202

48 99
лв./бр.

ВЪЗГЛАВНИЦА 
ADRY COOL
   
- калъф с цип
- размер: 40/60/12см

МЕМОРИ ПЯНА С ОХЛАЖДАЩ ГЕЛ

ОЛЕКОТЕНА 
ЗАВИВКА 

- размер: 150/200см
- микрофибър
- 100г/кв.м. 
- вата Super Economy

арт. N:0604070614

12 39
лв./бр.

ВЪЗГЛАВНИЦА
- размер: 50/70см
- пълнеж: 600г силиконов пух
- лицев плат: ултразвуково
   капитониран микрофибър

арт. N:0604030225

6 89
лв./бр.

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ
- порцелан, 18 части

арт. N:0602011252

19
за вода 490ml

лв./бр.6

арт. N:0602011254

69
за уиски 300ml

лв./бр.5

арт. N:0602011256

29
за коняк 650ml

лв./бр.11

арт. N:0602011253

89
за коктейл 400ml

лв./бр.5

арт. N:0602011255

19
за вино 250ml

лв./бр.8

арт. N:0602011257

59
за шот 80ml

лв./бр.3

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

арт. N:0602060443

115 99
лв./бр.

РАЗЛИЧНИ
ЦВЕТОВЕ



арт. N:0806100709

12 99
лв./бр.

КЛЮЧ
- тръбен, шестостен
- 7 части

арт. N:0804020149

79 90
лв./бр.

ЛИСТОСЪБИРАЧ
- модел: DAEBV45L
- мощност: 2500W
- функции: издухване, 
   събиране с раздробяване
- скорост на издухване: 270км/ч
- капацитет на
   колекторната торба: 45л

18I ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА 18I МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ 18

ВИНТОВЕРТ
- батерия: 1.5Ah Li-Ion, 12V
- бързостягащ патронник: 1.0-10мм
- макс. въртящ момент: 30Nm
- степени на въртящия момент: 20+1
- макс. диаметър на пробиване в стомана: ∅8мм
- макс. диаметър на пробиване в дърво: ∅20мм
- с куфар

арт. N:0802010247

10900
лв./бр.

ЪГЛОШЛАЙФ
- модел: GWS750
- диаметър: ∅125мм
- мощност: 750W
- резба на шпиндела: M14
- съвместим с диск с диаметър: ∅125мм

10900
лв./бр.

арт. N:0801010124арт. N:0801020001

16900
лв./бр.

САБЛЕН ТРИОН

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

арт. N:0806130033

8 99
лв./бр.

НОЖИЦА
- за пластмасови 
   тръби до 42мм

БЕТОНО-
БЪРКАЧКА

- модел: CM160
- мощност: 650W
- обем: 160л
- стоманена предавка

МАСТАР
- трапецовиден
- алуминиев
- с едно оребрение
- дължини: 1.5м, 2.5м

арт. N:0806150248, 250

1369
лв./бр.

цени от

КЛЮЧОВЕ
- звездогаечни 
- к-кт 8 бр.
- фосфатирани, 6-19мм

1499
лв./бр.

арт. N:0806100623

арт. N:0804030070

15990
лв./бр.

МОТОРЕН ТРИОН
- кастрачка
- модел: RR-CS25.4
- мощност: 1.2к.с
- двигател с обем: 25.4 куб.см
- дължина на шината: 250мм
- работа с една ръка
- система за лесен старт

арт. N:0801020047

6590
лв./бр.

ПРОБОДЕН
ТРИОН 
- модел: DAJS600
- мощност: 600W 
- дебелина рязане в дърво: 65мм
- възможност за рязане под ъгъл
- водеща шина

арт. N:0801040080

69 90
лв./бр.

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

арт. N: 0802010177

65 90
лв./бр.

EЛ. ВИНТОВЕРТ
- модел: DAED300-10
- мощност: 300W  
- обороти:
   0-450/0-1350 об./мин-1
- макс. въртящ момент: 
   22/32Nm
- степен за регулиране на 
   въртящия момент: 19+1
- дължина на захранващ кабел: 10м

ПЕРФОРАТОР
- модел: DARH32B
- SDS Plus захват
- мощност: 1500W
- сила на удара: 6.0J
- режими на работа: 3
- антивибрационна дръжка

арт. N:0802030066

16990
лв./бр.

арт. N: 0803040032 

79 90
лв./бр.

ПИСТОЛЕТ 
ЗА БОЯДИСВАНЕ
- модел: DASP400
- мощност: 400W
- голяма дюза с отвор 2,5мм
- подходящ за всякакъв 
   тип боядисване
- резервоар за боя: 0,8л

арт. N:0803010040

32990
лв./бр.

КОМПРЕСОР
- модел: DAAC50DN
- мощност : 15000W
- дебит: 169 литра/мин.
- обем: 50л

арт. N:0803030044

46900
лв./бр.

0%лихва 6х78.17лв.



1990
лв./бр.

арт. N:0806020074

НОЖИЦА 
ЗА ПП ТРЪБИ 
Standard 

БЕНЗИНОВА
МОТОФРЕЗА 

- мощност: 5,2 kW/7.0к.с.
- предавки: 2 предни + 1 задна
- работна ширина: 300-800-1000мм
- двойно усилен маслен редуктор

арт. N:0804040018

79900
лв./бр.

0%лихва 6х133.17лв.

 ● Степени на регулиране на въртящия момент: 20+1
 ● Макс. въртящ момент: 44 Nm
 ● Макс. обороти без натоварване: 350 - 1300 min-1

 ● Капацитет  и вид на батерията: 2 Ah, Li-Ion
 ● Обхват на патронника: 1-10 мм
 ● Скорости: 2
 ● Окомплектовка:
 ● 2 батерии
 ● 1 зарядно устройство
 ● Куфар

 ● Мощност: 1400 W
 ● Регулируеми обороти: 200 - 700 min-1

 ● Макс. обем на разтвора: 40 л
 ● Диаметър  
на бъркалката: 120 мм

 ● Mощност: 750W
 ● Функция реверс
 ● Регулатор на оборотите
 ● Самозатягащ се патронник
 ● Размер на патронника: Ø 13 мм
 ● Ударна функция

 ● Макс. дължина на рязане: 1300 мм
 ● Размер на работния плот: 1300 мм

БОРМАШИНА AКУМУЛАТОРНА

МИКСЕР

БОРМАШИНА

МАШИНА ЗА ПЛОЧКИ

RDP-SCD20S 0802010252

RD-HM08 0803030042

RD-ID41 0802050086

RDP-TC32 0801060038

ЗА
 В
С
И
ЧК

И 

ЕЛ
ЕКТРОИНСТРУМ

ЕН
ТИ

12990
лв.

13990
лв.

5290
лв.

20990
лв.

 ● Мощност: 600 W
 ● Енергия на удара: 2.2J
 ● Обороти: 4820 min-1

 ● Патронник: SDS plus
 ● Диаметър на пробиване в бетон/дърво/
метал: 26/30/13мм

ПЕРФОРАТОР
RD-HD40 0802030002

10490
лв.

РЕЗАЧКА БЕНЗИНОВА
RD-GCS24 0804030060

 ● Мощност: 1800W/2.41к.с.
 ● Дължина на шината: 40см
 ● Стъпка на веригата: 0.325"
 ● Дебелина на водещите звена: 1.5мм
 ● Брой на водещите звена: 64
 ● Обороти: 10 500 об/мин
 ● Работен обем: 45 куб.см.
 ● Скорост на веригата: 12.5 м/сек

13990
лв.

 ● Мощност: 750W
 ● Обороти на празен ход: 800-1750 min-1

 ● Диаметър на диска: Ø 225 мм
 ● Светодиодна лента: 2 реда
 ● Самозасмукваща система

ШЛАЙФМАШИНА ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ
RD-DS06 0801040089

25990
лв.

 ● Диаметър: Ø 125 мм
 ● Мощност: 750W
 ● Обороти: 11 000 min-1

ЪГЛОШЛАЙФ
RDP-AG42 Black Edition 0801010141

5690
лв.

арт. N:0805010127

42 90
лв./бр.

арт. N:0806150374

25 90
лв./бр.

ИНВЕРТОРНО ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО 

- зарежда акумулатори: 
   6/12V, 14-120A/h

ФЛАКОН С 
ПРОПАН-БУТАН
- опаковка: 190г

18 90
лв./бр.

арт. N:0805010125

2590
лв./бр.

арт. N:0805010126

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

МУЛТИМЕТЪР 
- цифров с амперклещи

КЛЕЩИ
- комбинирани, 180мм 1990

лв./бр.
арт. N:0806020073

МУЛТИМЕТЪР
- цифров

15 90
лв./бр.

арт. N:0806150349

4990
лв./бр.

арт. N:0805010140

2 19
лв./бр.

арт. N:0805010079

ПОЯЛНИК ЗА
ПОЛИПРОПИЛЕН
- мощност: 800W
- глави: 6-20/25/32/40/50/63мм

МЕТАЛНА СТОЙКА 
+ КУФАР



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! 

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

ТУБА - с кран, 20л, 30л

арт. N:0503040051

15 39
лв./бр.

цена от

арт. N:0302120046

55 90
лв./бр.

БЪЧВА 
ЗА ВИНО
- модел: Барик 
- обем: 100л
- ∅450х700мм
- капак ∅140мм арт. N:0502090030

12900
лв./бр.

арт. N:0502090033

23 39
лв./бр.

БЪЧВА 
ЗА ВИНО
- обем: 2л 
- размер: ∅130х180мм
- капак тапа

арт. N:0804060091

14499
лв./бр.

ПРЕСА ЗА 
ГРОЗДЕ
- вертикална
- обем: 39л
- 360мм дървен корпус

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

19.09.-25.09. 26.09.-02.10.
ВИК

ПРОФИЛИ 
И ЛАЙСТНИ

ВСЯКА СЕДМИЦА ДО 16.10.2022 ОЧАКВАЙТЕ 
ОТСТЪПКИ НА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТОВИ ГРУПИ 

20 %15 %

12.09.-18.09.

РЪЧНИ
ИНСТРУМЕНТИ

175
kg

арт. N:0502090030

10499
лв./бр.

РЪЧНА 
ГРОЗДО-
МЕЛАЧКА
- вместимост: 32л
- размер: 40/40см
- два цилиндрични вала
- удобна дръжка

25 %
ОГРАДНИ ВРАТИ И ПАНА

POLBRAM

ОГРАДНИ ВРАТИ И ПАНА 
VIENNA, MONAKO, AMSTERDAM

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.

СТЕЛАЖ
- сглобяем 
- размер: 180/90/40см
- 4 рафта
- цвят: черен 
- прахово боядисан
- безболтов монтаж

арт. N:0503040062 

669
лв./бр.

цена от

БИДОНИ 
 
- вместимост: 
   от 20 до 120л

арт. N:0503040035
            -0503040039, 
              0503040041, 
              0503040042

Н О В О

05.09.-11.09.

 ГРАДИНСКИ МАШИНИ 
И  ЕЛЕКТРО-

ИНСТРУМЕНТИ 

10 % 15 %


