Създаваме заедно
от 5 до 31 януари 2018

Зарядно устройство
автоматично
Touring 15

- зарядно напрежение: 12/24V			
- заряден ток: 9А/12V, 4.5A/24V			
- защита претоварване/обратно включване		
- LED индикатори за степента на зареждане
арт.№ 0805010128

74

99

за брой

Практични подаръци
за имениците!

Куфар за инструменти 19“
Спрей за поддръжка на гумени уплътнения и пластмасови елементи
Прожектор 9 светодиода
Спрей за размразяване на стъкла
Стъргалка за лед
Кабели за стартов ток
Гюдерия
Лебедка с колан 4,5м
Всички стоки могат да бъдат закупени и онлайн на www.masterhaus.bg

39
национален номер

90
к-кт

0700 10 321

2 |

МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ

+ предпазникта

оч и л а в ком п л е

Трион
верижен моторен DACS5218
- мощност : 2100W
- двигател: 2-тактов, 55 куб.см.		
- дължина на работната шина/верига:18''/450мм
арт.№ 0804030042

177 99
за брой

Трион прободен

Виброшлайф

DAOS380			
- мощност: 380W
- размер на шлифовъчната
плоча: 255 х 113мм
- обороти на празен ход:
6000-11000 /мин
арт.№ 0801040078

DAJS800

Ъглошлайф
DAAG125-90

65 99
за брой

- мощност: 900W		
- � на диска: 125мм
- обороти: 11000 /мин.
арт.№ 0801010127

68 99
за брой

- мощност: 800W 			
- дълбочина на рязане в дърво: 100мм
- възможност за рязане под ъгъл
- лазер за насочване
- лята основа			
арт.№ 0801020052

46

74 99
за брой

94

части
Cr.V.

части
Cr.V.

Трион верижен
електрически
RD-ECS16

- мощност: 2000W
- дължина на работната шина
/ верига: 14''/350мм
- време за задействане
на спирачката: 0.12сек.

89 99

за брой

арт.№ 0804030046

Гедоре
- размер: 1/4"
арт.№ 0806100493

34 99
за брой

Гедоре
- размер: 1/4" ,1/2“
арт.№ 0806100490

117 99
за брой

Куфар за инструменти
Джъмбо 13"
арт.№ 0805040102
Джъмбо 16“
арт.№ 0805040103
Джъмбо 19“

9,69 лв/бр.
15,99 лв/бр.

арт.№ 0805040104

21,99 лв/бр.

Джъмбо 22"
арт.№ 0805040105

32,99 лв/бр.

Винтоверт
акумулаторен

0503LCD Profi

- литиево-йонна
акумулаторнa батерия: 18 V, 1.5 Ah
- въртящ момент: 32 Nm
- степени на въртящия момент: 21+1
- скорости: 2
- кука за колан
арт.№ 0802010102

89 99
за брой

ЗИМНА ОФЕРТА | 3

по-изгодно
в комплект

Кабели за стартов ток
- 600А
- дължина: 2.5 м арт.№ 0807020061

8,49 лв/бр.
- 800А
- дължина: 3 м арт.№ 0807020062

14,99 лв/бр.
- 1200А
- дължина: 3.5 м арт.№ 0807020063

24,99 лв/бр.

Авариен
автокомплект

- 4 части

- аптечка
- прахов пожарогасител
- авариен триъгълник		
- светлоотразителна жилетка

34 90
за брой

арт.№ 0807020133

Зимно работно облекло

отстъпка до

Полугащеризон

Зимна шапка
и ръкавици
Ватиран елек

Ватирано яке
A-CRYO

Предпазни боти

Водоустойчиви
боти

Ботуши
PVC зимни с подплата

Антифриз
готов за употреба

Антифриз
концентрат

Зимна течност
за чистачки

-35°C

-60°C

арт.№ 0807010049 - 011

арт.№ 0807010045 - 046

арт.№ 0807010047 - 048

2,39 лв/бр.
5л 10,19 лв/бр.

2,89 лв/бр.
5л 13,89 лв/бр.

1л

-60°C

1л

-20°C

2,29 лв/бр.
5л 5,89 лв/бр.
1л

Лопата
за сняг

Ледоразбивач
с метална
дръжка
Колан
за теглене
- до 2 тона
- дължина: 3.5 м
арт.№ 0807020169

5 99
за брой

Спрей
за
размразяване
на стъкла

Стъргалка
за лед

		
- 300 мл

- отстранява лед и скреж
от автомобилни стъкла
- различни цветове

арт.№ 0807020185

арт.№ 0807020198

3 89
за брой

- 50 см, цветна
- метална лайсна

арт.№ 0504030076

арт.№ 0504030035

4 99

6 99

за брой

за брой

0 75
за брой

от 5 до 31 януари 2018
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ОТОПЛЕНИЕ и ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Вентилаторна печка

Подов конвектор

Маслен радиатор

- модел: DPL HT 8120
- мощност: 2000W
- хоризонтална
- 2 степени на мощност:
1000W/2000W
- регулируем термостат
- защита от прегряване
- терморегулатор

- модел: DPL CH 7009
- мощност: 2000W
- 3 степени на мощност:
750W/1250W/2000W
- терморегулатор
- регулируем термостат
- турбовентилатор

- модел: DPL OFR 2514
- мощност: 2500W
- ребра: 11
- 3 степени на мощност:
1000W/1500W/2500W
- терморегулатор
- регулируем термостат
- безшумна работа

арт.№ 0703050001

арт.№ 0703040002

19,99 лв/бр.

арт.№ 0703020046

59,99 лв/бр.

92,99 лв/бр.

Вентилаторна
печка AH-213

Вентилаторна
печка за баня

- мощност: 2000W
- степени: 2
- защита срещу прегряване

- модел: HL 243 VB
- мощност: 2000W
- терморегулатор
- отопляема площ:
14-18 кв.м.
- IP24

Конвекторни
радиатори
от серията Basic

Цени от:

139,99 лв/бр.

арт.№ 0703040038

13 99

арт.№ 0703040067

за брой

88,99 лв/бр.

Тостер CT-720BW
- мощност: 700W
- степени на запичане: 7
- бутони за: размразяване,
притопляне и отказ
арт.№ 0705020136

19,99 лв/бр.

Мини фурна SP1441-NSB
- мощност: 800W		
- горен и долен реотан
- таймер за изключване
арт.№ 0705020070

41,99 лв/бр.

Цитрус-преса
- вместимост: 0.8 л.
- контрол на количеството пулпа в сока

- налягане: 15 бара
- мощност: 850 W
- крема диск
- поставка за 2 чаши с подгряване
арт.№ 0705070079

94,99 лв/бр.

39,99 лв/бр.

арт.№ 0705030026

Кафемашина с помпа EC 100

Електрическа четка за зъби
D12.513W

Сешоар SP-1100-CP

- акумулаторна батерия		
- удобен адаптер
арт.№ 0706010006

34,99 лв/бр.

Накрайници за ел.четка 2 бр.
EB50-2 CrossAction
арт.№ 0706010012

12,99 лв/бр.

- мощност: 2200 W
- вентилатор степени: 2
- температура степени: 3
- халка за окачване

Сандвич-грил SM 103

арт.№ 0706030092

арт.№ 0705020143

17,99 лв/бр.

- мощност: 700W		
- незалепващо покритие

22,99 лв/бр.

ДОМАКИНЯ и ТЕКСТИЛ
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+

подарък кърпа за лице
Сушилник
за дрехи

Възглавница мемори пух

- електрически
- мощност: 220W
- за 5кг пране

- пълнеж: 1290 г мемори гранули
- капитониран калъф с цип от поликотон
- цвят: бял
- размер: 50 х 70 см

74,99 лв/бр.

арт.№ 0606030114

арт.№ 0604030114

10 99

за брой

мфорта
насладете се на ко
материи
на естествените

Халат
за баня

арт.№ 0604010638

- 100% памук
- цвят: кафяв
- размери: S,М,L
арт.№ 0604020224-226

28 99
за брой

отстъпка

-15%

100% вълна

Одеало

Спално бельо ранфорс
3 части

- размер: 150 х 200см
- 1400г

- калъфка: 50 х 70 см - 1 бр.		
- чаршаф: 160 х 240 см - 1 бр.		
- плик: 160 х 220 см - 1 бр.

арт.№ 0604070439

28

- размер: 30 х 50см
- 100% памук
- 500г /кв.м.
- цвят: бял

99

за брой

*снимките са илюстративни

Различни
десени

4 части 			
- калъфка: 50 х 70 см - 2 бр.		
- чаршаф: 240 х 260 см - 1 бр.		
- плик: 200 х 220 см - 1 бр.

Чаша
Сервиз за хранене
- порцелан

19 части

- 340 мл
- порцелан

7,99 лв/к-кт
- 245 мл
7,89 лв/к-кт
- 6 бр. 		
арт.№ 0602010040
чаши за червено вино
99 -Комплект
мл
2 - 3406 бр.		
арт.№ 0602010041
8,59 лв/к-кт

арт.№ 0602010899

чиния основна - 6 бр.		
купа голяма - 1 бр.

чиния десерт - 6 бр.		
чиния супа - 6 бр.		 арт.№ 0602060298

Комплект чаши за шампанско

59,99 лв/бр.

- 220 мл
- 6 бр.		

арт.№ 0602010039

Комплект чаши за бяло вино

за брой

Тенджера
Tави
комплект
- 3 бр.
- � 26 см, 30 см и 34 см
- неръждаема стомана
арт.№ 0602050190

11,99 лв/к-кт

- лят алуминий
- мраморно незалепващо покритие
- подходящ за електрически, стъклокерамичен,
газов котлон и съдомиялна
- � 20 см
- � 24 см

17,59 лв/бр.
21,59 лв/бр.

арт.№ 0602030445-446

Тиган еко керамика
- � 24 см 		
- � 26 см 		
- � 28 см 		

19,99 лв/бр.
22,99 лв/бр.
25,99 лв/бр.

арт.№ 0602040332-334
от 5 до 31 януари 2018
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ОСВЕТЛЕНИЕ и ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ

Осветителни
тела серия COLMAR*
- цвят: никел мат			
- мощност: 40W E14

Аплик за баня

ARBA LED
		
- живот: 30 000 часа			
- неутрална дневна светлина: 4000К
- индекс на защита: IP44
- мощност: 8W

17,99 лв./бр.
двойка - 38,99 лв./бр.
тройка - 57,99 лв./бр.
четворка - 73,99 лв./бр.
единица -

арт.№ 0901030733 		

29 99

арт.№ 0901050301-4

за брой

цени от

17 99

за брой

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

Осветителни тела серия NUVOLA*
- живот: 25 000 часа
- неутрална дневна светлина 4000К
- топла светлина 3000К		
- мощност: 12W, 18W, 28W
арт.№ 0901030654 - 59

Плафон PAI*
Аплик PAI*

- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27
арт.№ 0901030452

6 79

за брой

- хром държач
- декоративно стъкло
- диаметър: �300
- мощност: 60W E27
арт.№ 0901030454

�265
�345

9 79

17,89 лв/бр.
21,89 лв/бр.
29,89 лв/бр.

�405
*Съдържа светодиоден източник А++, който не се подменя

за брой

LED прожектори HELIOS LED
- живот: 30 000 часа				
- студена светлина: 6400К			
- вграден светодиоден източник
- IP 65					
- 10W
- 20W
- 30W
- 50W

10,99 лв./бр.
18,99 лв./бр.
24,99 лв./бр.
35,99 лв./бр.

Светодиодни
лампи MOBI LED
- живот: 25 000 часа			
- топло бяла светлина: 3000К		
- неутрална дневна светлина: 4000К
- студена светлина: 6400К		
- енергиен клас А+
			
3W G5.3 230V 3000K, 4000K, 6400K
3W GU10 230V 3000K, 4000K, 6400K

арт.№ 0902030070 - 073
Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

арт.№ 0906040214-0906040219

Светодиодни
лампи

2 49

за брой

Разклонители
Ключове
и контакти
- серия: ASFORA
- цвят: бял

ключ единичен
ключ двоен
девиаторен

арт.№ 0904010702-704 контакт единичен
0904010706
0904010708
контакт двоен

3,49 лв/бр.
3,99 лв/бр.
3,99 лв/бр.
3,59 лв/бр.
6,59 лв/бр.

1,5 м с ключ
3 м с ключ
арт.№ 0905050009-11

10 W E27
арт.№ 0906040074 - 075

Вентилатор
за баня

- троен
- цвят: бял, кафяв
- дължина на кабела:
1,5 м

- живот: 25000 часа
- топло бяла: 3000К
- неутрална дневна: 4000К
- енергиен клас А+

5,59 лв/бр.
7,19 лв/бр.
8,99 лв/бр.

- цвят: бял
- мощност: 12 W
- размер: � 100
- дебит: 100 куб.м./час
арт.№ 0905030080

10 99

за брой

2 49

за брой
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БАНЯ

НОВО

30 см

Смесители

30 см

Теракот
- първо качество
- размер: 30 х 30 см
- цвят: бежов
арт.№ 1001020184

8

19

кв.м.

- за умивалник, стоящ

- за вана/душ, стенен

- за душ, стенен

арт.№ 0102010160

арт.№ 0102010162

арт.№ 0102010161

99,99 лв/бр.

129,99 лв/бр.

99,99 лв/бр.

Завеси за баня
Мебели
за баня
Тринити

- размер: 180 х 200 см

отстъпка

			
- цвят: бял

Шкаф с
огледало
- с LED осветление 		
- размери:
55 х 15 х 60 см
арт.№ 0101010290

водоустойчив
материал - PVC

129 99

различни
десени

Аксесоари за баня

19 49

- комплект от 6 части		
- стъкло и хром

к-кт

арт.№ 0106010057

за брой

Шкаф с мивка

Аксесоари за баня

- размери:
55 х 42 х 85 см

- внос Полша
- стоящи		
- различни цветове

арт.№ 0101010289

арт.№ 0106011128 - 133, 137

149 99

3 29

за брой

за брой

Моноблок

Постелка
за баня
- гумирана
- нехлъзгащо покритие
- размер: 65 х 40 см
- различни десени
арт.№ 1004060045

Senator

Седалка за
тоалетна чиния

2

39

за брой

- капак със забавено падане
- дуропласт

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

арт.№ 0103050123

арт.№ 0103030128

33,99 лв/бр.

98,99 лв/бр.

от 5 до 31 януари 2018
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ДЕКОРАЦИЯ

безплатно

16 цвята

тониране

t и Explore
по картели Selec

Латекс Леко със сребърни йони
- постоянен антибактериален ефект
- отлична покривност и белота
- цвят: бял
- разход: 14 кв.м/л /за слой/
- опаковка: 15л
арт.№ 0203010085

74,99 лв/бр.

опаковка: 4л
арт.№ 0203010075

22,99 лв/бр.

опаковка: 2,5л
арт.№ 0203010084

15,99 лв/бр.

Грунд
за стени
- опаковка: 1л
- до 20кв.м./л за готов
разреден продукт

Интериорна боя
Практика

арт.№ 0205010244

- дишаща боя за стени и тавани
- разход: 250 г/кв.м. за 1 слой
- опаковка: 5л

3 39
за брой

арт.№ 0203020059-74

Ламиниран под

Алуминиева стълба

- дебелина: 7,8,10 мм
- клас: АС3/31, АС4/32

- 3 стъпала

6 99

за брой

арт.№ 1107020020

отстъпка

на всички ори
налични дек

34,99 лв/бр.

собствен внос -Белгия
Килими

			
- различни багри, десени и размери
- висока плътност и
устойчивост при експлоатация
- лесни за почистване, антистатични
- размер: 140 х 200 см

Sensation

Verdi

69 99

79 99

за брой

MASTERHAUS Бургас:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч. ;
нед.: 9.00-20.00 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

за брой

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

Входна
изтривалка

Входна
изтривалка

- гума
- размер: 45 х 70 см

- внос Полша
- основа гума, гума с кокос
- размер: 40 х 60 см
арт.№ 1004030042

арт.№ 1004030073 - 078

6 79

за брой

4 99

за брой

Всички стоки от брошурата могат
да бъдат закупени и онлайн на
www.masterhaus.bg
ISO9001

Стани наш фен
и на страницата ни във

е търговска марка на Бошнаков ЕООД

Всички цени са в лева с включен ДДС.Цените и стоките са валидни само за посочения период до изчерпване на количествата.
Търговските отстъпки не се отнасят за промоционалните стоки. Предвид печатната технология, цветовете на снимките може
да се различават от действителните. Възможни са печатни грешки, за които Бошнаков ЕООД не носи отговорност!

Национален номер

0700 10 321

