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2022

ТОП
продукти

арт. N:0702030394 

29500
лв./бр.

БОЙЛЕР BILIGHT

- модел: GCV 80 44 30 В12 TSR 
- гаранция: 5г
- нагревател: меден
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- годишна консумация
   на ел.енергия 2762 kWh

СТЕНЕН
КОНВЕКТОР
- мощност: 500W-2500W
- енергоспестяващи функции 

арт. N:0703050133-137

199 00
лв./бр.

цена от

арт. N:0101010631

14900
лв./бр.

ШКАФ 
С МИВКА
- размер: 50/42/85см
- с плавно затваряне 

арт. N:0802010221

5990
лв./бр.

АКУМУЛАТОРЕН 
ВИНТОВЕРТ
- модел: RD-CDL34
- въртящ момент: 24Nm, 2 скорости
- батерии: 2x1.5 Ah, Li-Ion, 12 V
- обхват на патронника: 1-10мм
- в комплект с 2 батерии, зарядно
   устройство, куфар и аксесоари

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

46 59
лв./бр.

8.5л

арт. N:0203030163арт. N:1101010019

1079
лв./бр.

25кг

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

ГРАНИТОГРЕС

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

арт. N:1001030920

16 89
лв./кв.м.

8 мм

клас: 31/АС3

ЛАМИНИРАН 
ПАРКЕТ 
ДЪБ 
НАБРАЗДЕН

арт. N:1005010310

1449
лв./кв.м.



арт. N:0901031017

42 99
лв./бр.

12W 634lm

арт. N:0901031002

81 90
лв./бр.

28W 1763lm

LED 
ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА
- модел: MATRIX**
- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К

2I ОСВЕТЛЕНИЕ

ПЕНДЕЛ
- модел: ELSA
- 1хЕ27 60W
- размер: ∅ 40/90см 
- цвят: черен
- степен на защита: IP20

37 49
лв./бр.

арт. N:0901020335

LED ПЕНДЕЛ

- мощност: 78W
- неутрална дневна 
   светлина: 4000К
- размер: 55см
- цвят: бял

79 90
лв./бр.

арт. N:0901020481

GGA
G

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

арт. N:0901050421

единица

2699
лв./бр.

арт. N:0901050422

двойка

5299
лв./бр.

арт. N:0901050423

тройка

7990
лв./бр.

арт. N:0901050424

четворка 

10400
лв./бр.

∅ 463

арт. N:0901030915

5990
лв./бр.

ПЛАФОНИ*
- цвят: матиран месинг

арт. N:0901060077

9W 580мм

14 99
лв./бр.

арт. N:0901060076

4W 320мм

11 99
лв./бр.

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

G

FFA
G

арт. N:0901060079

17W 1180мм

2079
лв./бр.

арт. N:0901060078

13W 880мм

17 59
лв./бр.

LED 
СВЕТОДИОДНИ ПАНЕЛИ**
ЗА ВГРАЖДАНЕ
- к-т с LED захранване
- цвят: бял 
- неутрална дневна светлина: 4000К

6 49
лв./бр.

цена от 

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

∅ 552

арт. N:0901030916

8990
лв./бр.

АПЛИК

арт. N:0901030436

11 59
лв./бр.

ПЛАФОН
- размер: ∅ 300мм

арт. N:0901030438

15 99
лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
- модел: Patina*
- мощност: 60W E27
- декоративно стъкло

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

арт. N:0901031019

42 99
лв./бр.

40W 3хЕ27

арт. N:0901031020

6490
лв./бр.

40W 5хЕ27
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КЛЮЧОВЕ И 
КОНТАКТИ 
- серия: CANDELA
- цвят: бял

арт. N:0904010575

3 69
контакт единичен

лв./бр.
арт. N:0904010570

3 39
ключ двоен

лв./бр.

арт. N:0904010577

4 49
контакт двоен

лв./бр.
арт. N:0904010572

29
ключ девиаторен

лв./бр.3

арт. N:0904010568

2 79
ключ единичен

лв./бр.
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.

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

20 %
SEDNA
 
КЛЮЧОВЕ, 
КОНТАКТИ, 
ТЕЛЕВИЗИОННИ И 
ИНФОРМАЦИОННИ 
РОЗЕТКИ

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

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

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

арт. N:0902030129

52 90
лв./бр.

30W 350lm

арт. N:0902030130

77 90
лв./бр.

60W 550lm

арт. N:0902030150

47 99
лв./бр.

ОСВЕТИТЕЛНО
ТЯЛО
- цвят: черен
- материал: алуминий
- мощност: 2хЕ27 20W LED
- степен на влагозащита: IP44

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

5 99
лв./бр.

арт. N:0906040172, 173

13W 1521lm 
E27 2700К, 4000К

EEA
G

3 89
лв./бр.

арт. N:0906040368-370

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ 

- топло бяла светлина  2700К
- неутрална дневна светлина 4000К
- студена светлина 6400К
- мощност: 10W 1055lm

FFA
G

1 69
лв./бр.

арт. N:0906040138-139, 340

СВЕТОДИОДНИ 
ЛАМПИ
- модел: LARGO LED
- живот: 25000 часа 
- топло бяла светлина: 3000K
- неутрална дневна: 4000К
- студена светлина: 6400К
- 6W E27 3000K, 4000K, 6400K

GGA
G

АДАПТЕРИ

троен

арт. N:0905050184

9 19
лв./бр.

двоен

арт. N:0905050183

6 49
лв./бр.

арт. N:0905050189

9 99
лв./бр.

троен Т- образен

цвят: алуминий

БЕЗШУМЕН

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

89 90
лв./бр.

арт. N:0905030102
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5
години

гаранция

БОЙЛЕР
BELLISLIMO
модел: GCR 80 27 22 E31 EC
- хоризонтален или 
   вертикален монтаж
- нагреватели: два медни
- мощност: 2,2kW арт. N: 0702030339

69400
лв./бр.

нетен обем 40 литра

0%лихва 6х115.67лв.

BBA
G

БОЙЛЕР BILIGHT
- модел: GCV 50 44 20 В11 TSR
- вертикален
- обем: 50 литра  
- мощност: 2kW
- енергиен клас С
- год. консумация на 
   ел.енергия 1421 kWh

5
години

гаранция

арт. N:0702030114

27500
лв./бр.

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

CCA
G

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

Франция

произход

арт. N:0702020019-020

18800
лв./бр.

МАЛОЛИТРАЖЕН 
БОЙЛЕР 
COMPACT
- обем: 15 литра
- мощност: 2kW

- модел: GCA 15 20 L52 RC
- над мивка
- год. консумация на 
   ел.енергия 534 kWh

AAA
G BBA

G
5

години
гаранция

5
години

гаранция

БОЙЛЕР

- 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:0702030391

33500
лв./бр.

0%лихва 6х55.83лв.

CCA
G

85 99
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

ВЕНТИЛАТОРНА
ПЕЧКА
- модел: R1970G
- мощност: 2000W
- три степени на работа
- вертикална
- цвят: черен

2599
лв./бр.

арт. N:0703040160

арт. N:0703040113

5499
лв./бр.

ПЕЧКА ЗА БАНЯ
- модел: QH 04 120
- две степени на мощност: 
   600/1200W
- два кварцови нагревателя
- 45° наклон
- стенен монтаж
- степен на защита: IP24

арт. N:0703040143

2899
лв./бр.

ПЕЧКА
- вид: вентилаторна
- модел: 9790 Force
- мощност: 2000W
- три степени на работа
- вертикална
- цвят: бял 

арт. N:0703040151

4999
лв./бр.

Н О В О

ПЕЧКА ЗА БАНЯ
- модел: HBH-2004B
- две степени на мощност:
   1000/2000W
- стенен монтаж
- степен за защита:IP23

модел: GCU 15 20 L52 RC
- под мивка
- год. консумация на 
   ел.енергия 571 kWh
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арт. N:0705050173

6799
лв./бр.

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

0%лихва 6х35.83лв.

ГОФРЕТНИК
- модел: WM200BX
- мощност: 1000W 
- размер: 23/17см
- 2 гнезда

арт. N:0705140272

41 99
лв./бр.

арт. N:0705010046

11900
лв./бр.

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

арт. N:0705020204

46 99
лв./бр.

Н О В О

ТОСТЕР
- модел: Steel & Toast 2S
- вид: за две филийки
- мощност: 800W
- стоп бутон
- функция претопляне
- функция размразяване
- неръждаем
- цвят: инокс

арт. N:0705100163

2099
лв./бр.

Н О В О

SYNCHRO 

ЮТИЯ
- модел: ES120
- функция за самопочистване
- дюза за пръскане на вода
- плоча от неръждаема стомана
- мощност: 1600W
- цвят: син

арт. N:0705060161-162

27 99
лв./бр.

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

арт. N:0705140271

4900
лв./бр.

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

арт. N:0705080335

21500
лв./бр.

Н О В О

ПРАХОСМУКАЧКА
- модел: ZVC3502N
- мощност: 900W
- универсална четка 2в1
- HEPA13 филтър
- с торба 

Н О В О

арт. N:0705020205

2099
лв./бр.

ТОСТЕР 
САНДВИЧ
- модел: SM100W
- вид: за две филийки
- мощност: 750W
- незалепващи плочи
- цвят: бял

арт. N:0705050181

2099
лв./бр.

Н О В О

ПАСАТОР
- модел: HB100WG
- мощност: 200W
- DC мотор
- цвят: бял

арт. N:0705050175

4999
лв./бр.

МИКСЕР
- модел: MX510BWS
- мощност: 350W
- 5 скорости
- куки, бъркалки

Н О В О

арт. N:0705120066, 0705120053

14 99
лв./бр.

КУХНЕНСКА 
ВЕЗНА
- модел: RP51651KD
- капацитет на измерване: 5кг
- функция ТАРА (зануляване)
- точност: d=1гр
- захранване: 1x CR2032 
   батерия (включена)
- размер: 20/15,2/1,8см

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

арт. N:0705050172

51 99
лв./бр.

арт. N:0701080145

13500
лв./бр.

Н О В О

HANSA

МИКРОВЪЛНОВА
ФУРНА
- модел: AMGF17M2BH
- мощност: 800W
- капацитет: 17л
- механично управление
- цвят: черен 
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ПАКЕТНА ЦЕНА 3 в 1
15
години

гаранция
на структурата 

за вграждане
БУТОН ЗА 
КАЗАНЧЕ ЗА 
ВГРАЖДАНЕ
арт. N:0104030079

439 00
лв./бр.

0%лихва 6х73.17лв.

ОКАЧЕНА 
ТОАЛЕТНА
арт. N: 0103020101

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.

6400
лв./бр.

арт. N:0102030192

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

арт. N:0102030198

2099
лв./бр.

ТРЪБНО 
ОКАЧВАНЕ
- трифункционален душ
- защита от 
   натрупване на варовик
- сапунерка и адаптер
- лесен монтаж

РЪЧЕН ДУШ 
И ШЛАУХ
- модел: Amber
- 3 функции
- шлаух: 150см

арт. N:0102030205

9 69
лв./бр.

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

арт. N:0101010475

217 00
лв./бр.

ТЕРМОСТАТЕН

ТЕЛЕСКОПИЧНО
ТРЪБНО
ОКАЧВАНЕ СЪС
СТАЦИОНАРЕН
ДУШ
- подвижен ръчен душ с 1 функция
- шлаух: 1.5 м
- месингов смесител за вана/душ
- затварящ керамичен механизъм
- цвят: хром

арт. N:0102030213

117 00
лв./бр.

СМЕСИТЕЛИ  - хром, керамична глава ∅35мм

за умивалник, стоящ

арт. N:0102010626

39 90
лв./бр.

за вана/душ 

арт. N:0102010627

64 90
лв./бр.

СМЕСИТЕЛИ - хром, керамична глава ∅35мм

арт. N:0102010600

73 90
- за вана/душ

лв./бр.
арт. N:0102020205

62 90
- за кухня, стенен

лв./бр.
арт. N:0102010601

56 90
- за умивалник, стоящ

лв./бр.

арт. N:0102010755

207 00
лв./бр.

СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ
- модел: Precision Flow

арт. N:0101010476

357 00
лв./бр.

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

6
години

гаранция

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
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арт. N:0103030175

23900
лв./бр.

МОНОБЛОК
- модел: Carina Rimless 
- със задно оттичане
- 3/5 литра за промиване
- размер: 78/66/35см

арт. N:0103030106

174 00
лв./бр.

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

арт. N:0101030352

174 00
лв./бр.

ОГЛЕДАЛО
- размер: 70/50см
- система против
   замъгляване

LED ОСВЕТЛЕНИЕ С ФУНКЦИЯ
„TOUCH SCREEN“

арт. N:0102020308

9900
лв./бр.

ЧЕТКА 
ЗА ТОАЛЕТНА
- PVD покритие за защита 
   от пръстови отпечатъци
- с капаче
- цвят: хром

КОШ 
ЗА ТОАЛЕТНА
- PVD покритие за защита 
   от пръстови отпечатъци
- цвят: хром
- обем: 5л

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

арт. N:0103030177

147 00
лв./бр.

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

арт. N:0101010613

35400
лв./бр.

СМЕСИТЕЛ ЗА КУХНЕНСКА МИВКА
- материал: месинг и силикон
- гъвкав, U-образен чучур
- 2 функции на водната струя: плътна и дъжд
- керамичен затварящ механизъм 35мм
- обща височина на смесителя: 455мм
- в комплект с гъвкави връзки

В БУРГАС И РАВДА

В АЙТОС 
ПО ПОРЪЧКА

ДЕБЕЛИНА НА
СТЪКЛОТО 8мм

Н О В О

МИВКИ 

- алпака, хром/гланц

20 %
МИВКИ INTERCERAMIC

ПАРАВАН
- матирано стъкло
- размер: 90/195см

12 49
лв./бр.

арт. N:0106030348

4290
лв./бр.

арт. N:0106030371

арт. N:0101010439

137 00
лв./бр.

МЕБЕЛИ 
ЗА БАНЯ 
ПОЛО

ШКАФ С
ОГЛЕДАЛО
- размер: 45/15/57см

арт. N:0101010440

199 00
лв./бр.

ШКАФ С 
МИВКА
- размер: 50/42/85см

15 %
АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ

СЕРИЯ MODERNO

арт. N:0105030644

339 00
лв./бр.

0%лихва 6х56.50лв.

0%лихва 6х39.83лв.
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арт. N: 1001030723

2399
лв./кв.м.

арт. N: 1001010696

2399
лв./кв.м.

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

арт. N:1001040724

27 99
лв./кв.м.

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

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

арт. N:1002030685, 686, 687

33 99
лв./кв.м.

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

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

арт. N: 1001030379

21 99
лв./кв.м.

дебелина 9,5мм

арт. N:1001010721, 722

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, бежов вълни
- ректифициран мат

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

ДЕКОР 

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

арт. N:1001030875

3889
лв./кв.м.

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

арт. N:1001030560-561

23 99
лв./кв.м.

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

арт. N:1002030712, 725

4399
лв./кв.м.

ГРАНИТОГРЕС 

- първо качество
- произход: Испания
- ректифициран
- размер: 20/120см
- цвят: бежов, сив мат, ефект дърво

арт. N: 1001030732, 639

2099
лв./кв.м.

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



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

8 мм

16 99
лв./кв.м.

клас: 32/АС4

арт. N:1005010336

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

клас: 32/АС4 4V

арт. N:1005010380

25 99
лв./кв.м.

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

10 мм

8 мм

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

клас: 32/АС5 4V

арт. N:1005010239

2499
лв./кв.м.

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА, ШИРОК ЛАМЕЛ

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

2699
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

10 мм

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

ВЛАГОУСТОЙЧИВ

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

3299
лв./кв.м.

клас: 33/АС5 V4

12 мм

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА

ВЛАГОУСТОЙЧИВ

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ГРАДСКО ДЪРВО  

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

8 мм

арт. N:1005010251

17 49
лв./кв.м.

клас: 32/АС4

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА
клас: 33/АС5 V4

арт. N:1005010419

33 99
лв./кв.м.

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
ДЪБ ФЕРМА
- за натоварени жилищни помещения
   интензивно натоварени обществени зони
- размер: 1375/188/12мм
- опаковка: 1.293 кв.м./пакет

12 мм

Н О В О

ЧЕТИРИСТРАННА ФУГА
клас: 33/АС5 V4

арт. N:1005010364

27 99
лв./кв.м.

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

10 мм

8 мм

арт. N:1005010375

19 99
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

*Приморско и Айтос 
  по поръчка 
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КИЛИМ
- произход: Белгия
- серия: Fika
- размер: 140/190см
- височина на влакното: 9мм

9200
лв./бр.

РАЗНООБРАЗИЕ 
ОТ ДЕСЕНИ

ПЪТЕКА
- произход: Белгия
- серия: Кози
- размер: 70/140см
- 100% омекотен фриз
- височина на влакното: 7мм

ПЪТЕКА
- произход: Белгия
- серия: Фика
- размер: 70/140см
- 100% омекотен фриз
- височина на влакното: 9мм
- плътност: 1750 г/кв.м.

3400
лв./бр.

3499
лв./бр.

арт. N:1006020258

5 29
лв./бр.

ДЕКОР: БЯЛ МАТ

арт. N:1006020310

4 39
лв./бр.

арт. N:1006020260

6 19
лв./бр.

ДЕКОР: 3D ЕФЕКТ

ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ С ВЛАЖНА СРЕДА! 

ПАНО 
ЗА ОКАЧЕНИ 
РАЗСТЕРНИ ТАВАНИ
- материал: PVC
- цвят: беж, имитиращ мазилка
- 100% водоустойчиво
- отличава се с изключителна здравина, 
   трайност и устойчивост на цвета
- позволява рязане с цел 
   вграждане на осветление
- размер: 60/60см
- предлага се на брой

КОРНИЗ 
ЗА ПЕРДЕ 
- модел: Javiant
- цвят: черно злато
- размери: 1.50, 2, 2.50, 3м

цена за комплект от

39 35
лв./ k-kт

Посочената цена включва корнизна шина
1.50 м, 2 единични трегера и 2 накрайника

КОРНИЗ ЗА ПЕРДЕ
- ∅ 16 мм
- цвят: стомана

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

накрайник топка - арт. N:0303010085   4,29 лв/бр.

трегер единичен - арт. N:0303010082    7,99 лв/бр.

трегер двоен - арт. N:0303010083   8,99 лв/бр.

1.6м - арт. N:0303010079    9,89 лв/бр.

2м - арт. N:0303010080  11,99 лв/бр.

2.4м - арт. N:0303010081  16,39 лв/бр.

КОРНИЗ ЗА ПЕРДЕ
- модел: Oslo 
- единичен и двоен
- цвят: бял мат 
- размери: 1.60, 2.0,  2.40м

27 19
лв./бр.

арт. N:0303010354-359

цена от

PVC ЛАМПЕРИЯ 
ДЕКОР СИВО ДЪРВО
- покривност лист 0,66 кв.м./бр.
- размер: 25/265/0,8см

арт. N:1006020237

1099
лв./бр.

арт. N:1006020016

1329
лв./бр.

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

PVC ЛАМПЕРИЯ 
ДЕКОР АРЕНОСО
- бежова мазилка
- покривност лист: 0,66кв.м./бр.
- размер: 25/265/0,8см

арт. N:1006020180

1099
лв./бр.

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

ДЕКОР: БЯЛ ГЛАНЦ
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20 %
СПАЛНИ КОМПЛЕКТИ

AKHOME

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

арт. N:0603040136

78 99
лв./бр.

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

арт. N:0602011597

11 99
лв./3бр.

за шампанско 220мл
арт. N:0602011598

11 99
лв./3бр.

за вино 245мл

арт. N:0602011599

12 99
лв./3бр.

за вино 340мл

арт. N:0602011600

12 99
лв./6бр.

ниски 400мл, 6бр.

ЗИМНА 
ОЛЕКОТЕНА
ЗАВИВКА
- вълна 70%, 300г вата/кв.м

арт. N:0604070858

55 99
лв./бр.

150/210см

арт. N:0604070859

69 99
лв./бр.

200/210см
15 %

ХАВЛИИ ЯНА

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ РАЗМЕРИ 
ЦВЕТОВЕ И МОДЕЛИ

арт. N:0602060451

15499
лв./бр.

СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ
- модел: Silver fling 
- 31 части  

ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ
- 24 части
- цвят: черен
- неръждаема стомана

ЧАШИ
- модел: Venue 
- черно столче

ЧАШИ
- модел: Valeria

арт. N:0602011601

12 99
лв./6бр.

високи 460мл, 6бр.

арт. N:0602081753

2499
лв./бр.

арт. N:0602030009

4599
лв./бр.

СЕТ ЗА ВИНО
- 5 части

арт. N:0602070064

7 59
лв./бр.

ГЮВЕЧЕ
- керамика
- размер: ∅14xh6.6см
- обем: 600мл
- цвят: бял 

ТЕНДЖЕРА
ПОД
НАЛЯГАНЕ
- обем: 9л

39 49
лв./бр.

цена от

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

- цвят: крем, сив

31 89
лв./бр.

цена от

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

7 59
лв./бр.

арт. N:0604030226

ВЪЗГЛАВНИЦА
- размер: 50/70см
- пълнеж: 1000г мемори пух
- лицев плат: ултразвуково
   капитониран микрофибър
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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

16200
лв./бр.

980мл

арт.N:0203030250

16 49
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

4499
лв./бр.

арт. N: 0203030252

139 90
лв./бр.

9,8л

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

* пълна информация  за тонирането ще намерите в магазина
арт. N:0203030178

17200
лв./бр.

9л

арт. N:0203030176

2399
лв./бр.

900мл

арт. N:0203030177

6990
лв./бр.

2.7л

АКРИЛНА 
ИНТЕРИОРНА 
БОЯ 

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

безплатно 
тониране

*доставка до 3 дни за Айтос и Приморско

арт. N:0203030327

139 90
лв./бр.

9л

арт. N:0203030325

19 59
лв./бр.

900мл

арт. N:0203030326

5590
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

* по каталог  NCS и Levis 
на бяла база

в 1700 цвята

*доставка до 3 дни за Айтос и Приморско

ИНТЕРИОРНА БОЯ БАЗА
- висока степен на покривност
- възможност за машинно тониране 
- водоразредима, екологична, без мирис  
- покривност: 120 мл/кв.м. за слой
- опаковка: 2.5л, 9.4л, 9.8л, 10л и 15л

27 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203030033

87 99
лв./бр.

10л

арт. N:0203030031

13990
лв./бр.

15л

арт. N:0203030032

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

15 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203030165

23 59
лв./бр.

4л

арт. N:0203030162

79 50
лв./бр.

15л

арт. N:0203030164

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

21 59
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203010084

31 99
лв./бр.

4л

арт. N:0203010075

6499
лв./бр.

8.5л

арт. N:0203010118

10900
лв./бр.

15л

арт. N:0203010085

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

18 59
лв./бр.

цени от

24 цвята23 99
лв./бр.

2.5л

арт. N:0203010174

3699
лв./бр.

4л

арт. N:0203010175

ХИПОАЛАРГЕННА
БОЯ ЛЕКО
- без алергени
- антимикробно действие
- бързосъхнеща
- покривност: 10-12кв.м./л

Н О В О
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БОЯ ЗА БАНИ И КУХНИ 
VITEX 
KITCHEN & BATH
- защита от мухъл и плесени
- покривност: 11-13кв.м/л
- цвят: бял

750мл

арт.N:0203030287

10 99
лв./бр.

СТРОИТЕЛЕН КИТ
ACRYLIC PUTTY
- водоразтворим
- за вътрешни и външни 
повърхности 
- високоустойчив на влага, 
температурни 
   промени и в алкална среда
- изсъхва бързо, без напуквания
- декоративно приложение
- цвят: бял

арт. N:0201030156

4 99
лв./бр.

800г

АЛКИДНА БОЯ 3 в 1
DEKORATOR 

- ръждопреобразувател, грунд 
   за метал, декоративно покритие
- покривност: 15 кв.м/л за слой
- опаковка: 500мл

6 цвята
арт. N:0201010061-065

цена от

11 59
лв./бр.

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

18 99
лв./бр.

1л

арт. N:0205020074-078

ВОДОРАЗРЕДИМА
БОЯ AQUAVIT
- 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

19 99
лв./бр.

цена от

ЛАК ЗА ПАРКЕТ
DEKORATOR 
 
- полиуретанов
- покривност: 10кв.м/л
- двукомпонентен
- мат и гланц
- опаковка: 650мл

9 99
цена от

лв./бр.
арт. N:0202030027-038

ГРУНД ЗА 
ГЛАНЦОВИ
ПОВЪРХНОСТИ
PRIMER
- еднокомпонентен грунд
- осигурява отлична адхезия   
   към PVC, стъкло, алуминий,    
   галванизирани повърхности,   
   неръждаема стомана, мед
- покривност: 12-14кв.м./л

17
750мл

арт. N:0205010354

99
лв./бр.

ЕКСТРА
АЛКИДНА БОЯ
DEKORATOR 

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

6 99
лв./бр.

ЛАЗУРЕН ЛАК
ЛEKO
- за лакиране на дървени 
   повърхности на открито и закрито
- покривност: 8-12л/кв.м за слой

16 цвята
8 59

650мл

лв./бр.
арт. N:0202010140-156

ЯХТЕН ЛАК
DEKORATOR 

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

7 99
0.650л

лв./бр.
арт. N:0202020016

1699
500мл

лв./бр.
арт. N:0202010265

МАСЛО 
ЗА ДЪРВО
BELINKA 
FOOD 
CONTACT

- за импрегниране
- цвят: безцветен 
- покривност: 
   50-100мл/кв.м.

ТОПЛО-
УСТОЙЧИВА
СПРЕЙ-БОЯ
- трайна защита и 
   декорация на метални 
   повърхности, изложени 
   на високи температури 
– до 800°С
- употреба на открито 
   и закрито
- покривност: 7-14 кв.м./л
- цвят: черен мат, бял, 
   кафяв, сив

арт. N:0201040565-568

1059
400мл

лв./бр.

арт. N:0202010257, 258, 
              0202040116

18 99
лв./бр.

750мл

ЛАК ЗА ДЪРВО
LUSSOLAC
- водоразредим
- цвят: безцветен
- мат, сатен, гланц
- с UV филтри за   
   допълнителна защита 
   от ултравиолетови 
   слънчеви лъчи
- покривност: 
   12-16кв.м/л за слой

15 99
лв./бр.

750мл

ЛАЗУРЕН ЛАК
DIAXYL PLUS
- за дърво 
- декоративна и 
   защитна функция
- покривност: 
   12-16 кв.м./л 
- предпазва от влага
- с UV филтри
- 8 цвята

ВОДОРАЗРЕДИМ

арт. N:0205020165,
0202040087-97
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СТЪЛБА
- алуминиева
- 4 стъпала

арт. N:1107020021

6900
лв./бр.

арт. N:1107020027

7590
лв./бр.

СТЪЛБА
- алуминиева
- 2 х 3 стъпала
- макс. натоварване: 150кг
- оребрени стъпала 
- ремъци за стабилност

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

арт. N:1106050047

3299
10м

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*

17 49
лв./бр.

арт.N:1103100081

БИТУМЕН 
ПОКРИВЕН 
ЛИСТ
- размер: 2х0.95м
- 9 вълни
- цвят: червен
- лист: 1.9кв.м.

82 00
лв./бр.

арт. N: 1107050024

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

арт. N:1106010170-171

5 79
лв./бр.

УНИВЕРСАЛЕН 
СИЛИКОН
- лепи към бетон, тухли, 
   дърво, стъкло, керамика
- за вътрешно и външно 
   приложение
- цвят: бял, прозрачен
- опаковка: 280мл

арт. N:1106040048,050

1049
лв./бр.

750 мл

ПОЛИУРЕТАНОВА 
ПЯНА
- компонентна,
   разширяваща се, за лепене 
   на изолационни панели, 
   запълване на кухини
- за многократна употреба 
  с накрайник Genius gun
- ръчна, пистолетна

ГИПСОВО ЛЕПИЛО 
PERLFIX

арт. N:1101110090

15 99
лв./бр.

25кг

арт. N:1101030004

1489
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

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

арт. N:0302120035

4590
лв./бр.

175
kg

ГИПСОКАРТОН

арт. N:1105010016

17 19
лв./бр.

влагоустойчива 12.5мм

арт. N:1105010013

1049
лв./бр.

стандартна 12.5мм

БАУМИТ БЕТОН 
ALL IN 
- суха смес
- технология за разтваряне на 
   торбата директно в сместа
- усилен с естествени фибри
- устойчив на замръзване 
   и механични въздействия
- разход:~20кг/кв.м./см

арт. N:1101110217

6 75
лв./бр.

30 кг

арт. N:1101010083

1989
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

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

11 99
цени от

лв./бр.
арт. N:1106030034, 1106030014-016, 1106030026
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FAST LEVEL

МАШИНА ЗА 
РЯЗАНЕ НА 
ГРАНИТОГРЕС 

- разане: до 120/85см 
   линейно/диагонално
- дебелина на рязане: до 15мм
- лазерна водеща линия
- 28 лагера за прецизни срезове 
- 16мм дебелина на водещата шина
- тегло: 18кг

арт. N:0801060031

38900
лв./бр.

ПЕРФОРАТОР
- SDS Plus захват
- мощност: 550W
- сила на удара: 1.7J
- режими на работа: 3 
- куфар

16900
лв./бр.

N:0802030004

арт. N:0809040092

1290
лв./10бр.

КАРБОФЛЕКСОВ 
ДИСК
- размер: 125/1.6/22.2мм
- за рязане на метал и 
   неръждаем метал

10 БРОЯ 
В МЕТАЛНА КУТИЯ

арт. N:0801010157

74 90
лв./бр.

ЪГЛОШЛАЙФ
- модел: DAAG125-90L
- мощност: 950W  
- ∅ на диска: 125мм
- обороти: 11000 /мин.

арт. N:0802050096

64 90
лв./бр.

УДАРНА 
БОРМАШИНА 
- модел: DAID750L
- мощност: 750W
- реверс
- безключов патронник

арт. N:0807020404

44 90
лв./бр.

КОМПРЕСОР
АВТОМОБИЛЕН
- раб.налягане: 7.5 bar
- дебит: 50 л./мин.

МОТОРЕН 
ТРИОН
- модел: DCS5218
- мощност: 2,1кW
- двигател: 2-тактов, 
  въздушно охлаждане, 52 куб.см.
- дължина на шината: 18''/450мм арт. N:0804030042

21900
лв./бр.

арт. N:0801020004

99 00
лв./бр.

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

арт. N:0806100731

31 90
лв./бр.

NEXTOOL 

ГЕДОРЕ 

- 1/4" SBG-46 
- 46 части

арт. N: 0806100725

16 90
лв./бр.

ТРЕСЧОТКА
- 1/4" с вложки 12 части

арт. N: 0806100726

2990
лв./бр.

- 1/2“ с вложки 11 части

БЕЗЧЕТКОВ 
ВИНТОВЕРТ
- 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

арт. N:0802010188

329 00
лв./бр.

0%лихва 6х54.83лв.

0%лихва 6х36.50лв.

арт. N:0804030066

20900
лв./бр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ТРИОН 

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

0%лихва 6х34.83лв.

арт. N:0805010162

15900
лв./бр.

MTX

ЕЛЕКТРОЖЕН
ИНВЕРТОР
- модел:IWM-220 
- заваръчен ток: 20-220 A
- диаметър на електрода 1.5-5мм
- работно напрежение: 150-250V
- защита от прегряване
- защита от пренапрежение

ФОТОСОЛАРЕН

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

арт. N:0808010131

44 90
лв./бр.

ГЕДОРЕ
- 108 части
- 1/2“ и 1/4“
- CrV стомана 

арт. N:0806100502

8900
лв./бр.

С У П Е Р  Ц Е Н А



Online
www.ucfin.bg

0700 15 600
Зелена линия

MASTERHAUS Бургас:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч; 
нед.: 8.30-19.30 ч; 
тел.: 056 / 85 70 36
MASTERHAUS Несебър:
пон. - съб. : 8.30-19.00 ч; 
нед.: 9.00-18.00 ч; 
тел.: 0554 / 67 335

MASTERHAUS Приморско: 
пон. - съб. : 8.30-18.45 ч;
нед.: 9.00-18.00 ч; 
тел.: 0550 / 33 901
MASTERHAUS Айтос:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч; 
нед.: 9.00-18.00 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! 

арт. N:0804040035

69900
лв./бр.

0%лихва 6х116.50лв.

ТРИОН 
С КАНИЯ 
- с двукомпонентна дръжка 
- материал: стомана  
- дължина: 350мм
- дебелина на метала: 1.2мм

11 99
лв./бр.

арт. N:0504020040

ЛОЗАРСКА 
НОЖИЦА
- висококачествен резец
   от SK5 ножарска стомана
- ергономична дръжка

17 99
лв./бр.

арт. N:0504020081

арт. N:0504020132

23 99
лв./бр.

НОЖИЦА ЗА
АШЛАДИСВАНЕ 

- с три приставки
- комплект в несесер

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

7 99
лв./бр.

арт. N:0504020119

5 99
лв./бр.

арт. N:0504020038

ТРИОН
- сгъваем
- размер: 180мм
- двукомпонентна дръжка
- тристранно заточени и  
   закалени зъби
- заключващ механизъм

33 99
лв./бр.

арт. N:0504020103

НОЖИЦА 
И ТРИОН
 
- за високо рязане 
- с телескопична 
   дръжка: 160-280см

99 00
лв./бр.

арт. N:0503020143

ГРАДИНСКА 
ПРЪСКАЧКА 

- 14,5л
- акумулаторна + ръчна
- 12V, 8 Ah

КОМБИНИРАНА

КУФАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ

17500
лв./бр.

арт. N:0504020170

2099
лв./бр.

арт. N:0504020141

НОЖИЦА 
ЗА КЛОНИ
- с телескопична дръжка
- дължина 510-720мм
- капацитет на рязане 25мм

4699
лв./бр.

арт. N:0503020150

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

ГРАДИНСКА
ПРЪСКАЧКА
- 5 л
- с клапан

22 22
лв./бр.

арт. N:0503020131

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:0502080220

239 00
лв./бр.

0%лихва 6х39.83лв.ГРАДИНСКИ
ПАРНИК
- размер: 
   300/200/200см
- тип тунел

ЛОЗАРСКА
НОЖИЦА
- акумулаторна безчеткова
- батерии 2 бр. Li-Ion, 16V, 2Ah
- ножове от високовъглеродна стомана
- регулиране диаметъра на рязане до Ø25

С У П Е Р  Ц Е Н А


