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Акционен период: 
21.04 - 10.05.2016

Април 2016
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Торопочвена смес 
Fytogea 40 л
xx 24494595

Електрическа 
 косачка  
BG-EM 1030

 yмощност:  
1000 W

 yширина на 
косене: 30 см

 y3 степенно регулиране  
височината 
 на косене

 yобем на коша 28 л
xx 22053886

само в
само в

Гранитогрес Vega grigio
 yразмери: 31х61,8 см
 yвторо качество
 yцвят: сив

xx 04014331

вк
лю

чв
а т

ех
но

ло
ги

чн
а ф

уг
а

Ламинат Сив Дъб  
2,3901 м2/пак
xx 05006175

клас на износване:
31/АC 3

7 мм

40 л

ГАРАНЦИЯ: 60 МЕСЕЦА  ЕНЕРГИЕН КЛАС: A+

 LED

Хладилник с 
горна камера 
MIDEA HD-270 FN

 yобщ обем: 207 л 
(хлад.: 116л, фриз.: 
91л)

 yгодишна енергийна 
консумация: 170 kW

 yразмери (ш/в/д) 
(мм): 550/1430/550

 yцвят: бял
 yгаранция: 60 месеца 

хх 11027959

Телевизор LG LED 
32LF510B

 yразмер дисплей: 32,0 “
 yрезолюция:  

HD READY 1366 x 768px
 yопресняване на 

 картината:  
300Hz PQI

 yHDMI: Х 1
хх 12021017

Телевизор LED LCD 
Samsung UE32J4500

 yразмер дисплей:  
32”(81см) 

 yрезолюция HD 366X768P 
 yсвръхтънка рамка
 yмедия плейър 

(филми,музика  
и снимки)
хх 12020683

499,_ 619,_

329,– 599,–

439,– 519,–

-20лв. -50лв.

-60лв.

5 вноски по 65,80 лв.

5 вноски по 87,80 лв.

-100лв.

5 вноски по 103,80 лв.

6,99

39,99 39,99

9,59

49,99 45,99

Изкуствена трева 
Preston 

 yцвят: зелен
 yразмер:  

ширина 2 м и 4 м
xx 11008514

-27%

-20%

Електрически тример
 yмощност: 250 W
 yс корда и шайба
 yдиаметър 

 на косене: 220 мм
хх 24126991

Епилатор  
Philips  
Satinelle 
HP6420/00

 yнежни епилиращи  
дискове (21 бр.)

 yдве скорости
 yмиеща се епилираща 

 глава
 yчетка за почистване
 yергономичен захват

хх 12019816

349,_ 649,_

 LED

Хладилник с 
фризер  
Whirlpool  
BLF 8121 W

 yобщ обем: 339 
(фриз.:111л, хлад.: 
228л) 

 yразмери (ш/в/д): 
595/1885/655 мм 

 yцвят: бял  
хх 11032007

 ЕНЕРГИЕН КЛАС: A+

5 вноски по 119,80 лв.

Машинка за 
подстригване 
Rowenta TN 
1200FO

 yработа на батерията: 
40 мин.

 y2 регулируеми 
гребена за височината 
на подстригване

 yнастройки на 
дължината: 3 - 30 мм/3 
– 15 мм, 18 - 30 мм/

 yвисококачествени 
стоманени ножчета

 yсветлинен индикатор
 yстойка за зареждане

хх 12020058
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109,–

Бордюрна петуния 
 yФ: 9 см 
 y различни цветове

xx 22260093

Олеандър (Зокум)
 yф: 14 см
 y различни цветове

xx 21483080

Финикова палма
 yф: 12 см
 y височина: 40/50 см

xx 22170903

Драцена Масангеана
 yф: 19 см
 y 2 стебла

xx 09018167

2,99

10,99

САМО СЕГА

Декоративни храсти 
 yф: 9
 y различни видове

xx 02267951

Дипландения 
 yФ: 10,5 см
 y бързорастящо, 

пълзящо и ароматно растение
xx 23112438

Универсален 
течен тор 0,5 л
xx 09016033

Пластмасова кашпа
 yФ: 12,5 см
 y различни цветове

xx 24080293

Лейка 
 y 1,5 л
 y различни цветове

xx 22606396

Комплект 2 броя 
саксия за орхидея с 
подложка с механизъм 
за заключване

 yф: 13,5 см
 y височина: 14 см
 y цвят: бял (прозрачен)

xx 09015531

Тента с комбиниран монтаж 
 y размери: 250х130 см
 y материал: 280гр/м2 полиестер
 y цвят: беж/жълт
 y монтаж: без нужда от разпробиване, 

xx 24131032

Метален стол 
 y черна метална рамка и сив 

текстилен
 y размер: 53х55х74 см

xx 08013118

Градински сгъваем 
комплект 3 части

 y маса и два стола
 y материал: евкалипт  

с лаково покритие
 y размери стол:  

40х48,5х87 см
 y размери маса:  

61х61х76 см
xx 22586117

Градински комплект BALI 
 y от естествен ратан
 y 2 кресла: 66х65х70 см
 y двойно кресло: 110х65х70 см
 y маса Ф:55 x H55 см
 y дебелина на стъклото: 5 мм

xx 23577008

129,99

-20лв.

149,_

299,_

109,–

249,–

-40лв.

-50лв.

Алпийско мушкато
(Pelargonium decora)

 y 6 броя в контейнер
xx 24135320

5 вноски по 49,80 лв.

пр
им

ер
на

 сн
им

ка
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249,_ 279,_

179,_ 259,_

199,– 229,–

149,– 209,–

999,–

-50лв. -50лв.

-50лв.

Фреза  Н750
 y двигател: четиритактов 196 см3
 y мощност: 6,5 к.с.
 y работна ширина: 50 см
 y дълбочина на фрезоване: 7,5-35 см
 y диаметър на ножовете: 34 см
 y една скорост

xx 08011466

Комплект ALUPLUS 20
 y количка за маркуч
 y градински маркуч 1/2” - 20 м
 y комплект конектори

xx 08005311

Тример 0735
 y мощност: 250 W
 y диаметър на рязане: 25 см
 y автоматично подаване на 

кордата
xx 22668424

Електрическа косачка  
RD-LM14

 y мощност: 1000 W 
 yширина на косене: 32 см
 y обем на коша: 25 л

xx 08010834

Бензинова коса  
TG-GBC05

 y мощност: 1500 W
 yширочина на косене  

с корда: 44 см
 yширочина на  

косене с нож: 25,5 см
 y обем на резервоара: 1,6 л
 y сгъваема

xx 23294110

Бензинова  
помпа  
RD-GWP03

 y мощност: 1,6 kW
 y максимален дебит: 

 317 л/мин
 y максимална височина на 

изпомпване: 20 м
 y максимална  

дълбочина: 8 м
 y диаметър на  

конектора: 1,5”
xx 24298483

Паве Бехатон  6 см сив цвят
 y бетонова настилка,  

подходяща за големи площи
 y подходяща за зони с натоварвания от 

тежкотоварен транспорт 
 (камиони, товароповдигачи)

 y устойчива на  
замръзване и луга
xx 21671609

Градински бордюр сив 
 y размери: 50/8/16см

xx 21671845

Плоча от мит  
бетон Picola 

 y размери: 40х40х3,8 см 
 y 6,1бр./м2

xx 22176004

Бетонова сива градинска плоча
 y подохяща за тераси, 

 пътеки, вътрешни дворове
 y устойчива на  

замръзване и луга
 y 11,11 бр./м2

xx 22389114

Велосипед  
Fox 26” MTB 
18 скорости 

 y спирачки:  
V-brake алуминиеви

 y зъбен блок:  
Shimano MF-TZ20

 y превключватели:  
Shimano RS-35

 y заден дейральор:  
Shimano RD-TY21
xx 06003241

Велосипед 
 Lady 26”  
6 скорости  

 y рама: стоманена 
 hard- tail 26” 

 y спирачки:  
V-brake алуминиеви

 y задна главина:  
Favorit 18T Coaster Brake

 y капли: Aeron 26”  
алуминиеви двойностенни
xx  06003234

62,99
                           

89,99

-30%

ПРЕДЛАГАМЕ ДОСТАВКА ДО ДОМА

5 вноски по 199,80 лв.

5 вноски по 41,80 лв.

5 вноски по 45,80 лв.

Плуг за фреза Н750 
xx 08011473  
99.99 
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329,–                                        /сет.  

САНИТАРИЯ

Серия “Клиер “
за умивалник 

 y стенен 
xx 21385957 24,99
за вана/душ 
хх 21384554 59,99

Серия “Seva Fresh”
за умивалник 
 xx 22980632 89,99
за вана/душ 
хх 22997197 99,99

Душ колона AVES
 y с превключвател  

вана/душ
 y хром-гланц
 y кръгла пита: 22 см

xx 23363731

Електрически  
бойлер GCV 804530 
A03 TSR

 y мощност: 3000 KW
 y анодна защита
 y вертикален
 y размери: 102х36 см
 y xx 07019890    
 y размери: 45х92 см

xx 07019920

Електрически бойлер AD 10
 y мощност: 1500 W
 y монтаж под мивка 

хх 23763357
 y монтаж над мивка 

хх 23763364

Кухненска мивка 
KIBA KENT

 y размери: 48х48x16 см
 y гладко покритие

xx 07011085

Кухненски 
смесител  
“Seva M” банан

 y стоящ
xx  23613096

Умивалник “Lara”
 y размери: 40х23 см
 y десен отвор 

xx 07024504

Тоалетно казанче Polo
 y размери: 35х34,5х12,5 см
 y материал: PVC
 y единичен  

старт/стоп бутон  
за спестяване на вода

 y изолация срещу конденз
xx 24493703

Моноблок 
Classica Canto

 y вертикално оттичане
xx 23607330

Моноблок  
Seva Fresh

 y хоризонтално оттичане
 y казанче 2,5/4,5 л
 y долно водоподаване

xx 24068260

Комплект структура за 
вграждане и тоалетна чиния 
Giove

 yс тоалетна седалка
 yдвоен хром бутон

xx 24475068 289,-
хх 07023835 169,-

Мебел за баня
Огледален шкаф

 y размери: 60х55х13 см
 y две колонки
 y лавица
 y материал: PVC

xx 24310512 149,- 119,- 
Долен шкаф

 y размери: 60х41,5х85 см
 y нивелиращи се крачета
 y панти със  

soft close механизъм
 y  материал: PVC

xx 24310611 -  229.- 189.-

Параван Статик
 y размери: 80х190 см
 y дебелина: 6 мм
 y безцветно  

закалено стъкло
 y месингов държач

xx 07016035

от  24,99 от  59,99 

 69,99 

 49,99 
 29,99 

 89,99 

от  89,99 429,–

от 119,–

129,–

119,– 159,–

159,–

3 години гаранция 3 години гаранция
80 л10 л

LED осветление

458,_

-28%
-20%

-20%

738,_

589,–            /сет

-22%

Серия смесители “Runde”
за умивалник  
xx 24391184 59,99
за вана/душ 
хх 24391146 89,99

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ БЕЗПЛАТНОТО НИ 3D ПРОЕКТИРАНЕ НА БАНЯ

5 вноски по 65,80 лв.

Мебел за баня 
Електра  

 y материал: PVC
Огледален шкаф

 y размери: 80х70х15 см
 y с осветление

хх 21114502 289,-
Долен шкаф

 y размери: 80х36х85
 y с умивалник

хх 21114373  449,-

229,_

179,–       
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13,99

Клас на противоплъзгане R9 
при наклон на плочката от 6° до 10°

Клас на противоплъзгане R10
при наклон на плочката от 10° до 19°

Клас на противоплъзгане R11
при наклон на плочката от 19° до 27°

Клас на противоплъзгане R12
при наклон на плочката от 27° до 35°

ПЛОЧКИ, СТРОИТЕЛСТВО

Фаянс
 y размери: 25х40см
 y второ качество
 y цвят: различни декори

xx 04014065
хх 04014072
хх 04014089
хх 04014096

Фаянс Rigato 
 y размери: 25х40см
 y първо качество 
 y цвят: различни декори

xx 04010869
хх 04010876
хх 04010883
хх 04010890

Теракот Onix 
 y размери: 34 х 48 см
 y първо качество
 y цвят: беж

xx 04009412

Серия “Venezia”
 y теракот: 33,3х33,3 см

xx 04001270 14,99/м2

 yфаянс: 20х40 см
xx 04001256 15,99/м2

Гранитогрес Verona
 y размери: 30х30 см
 y първо качество
 y цвят: беж
 y клас на износване 4

xx 23020122

Гранитогрес Loft beige
 y размери: 30,5 х 61 см
 y първо качество
 y клас на износване 4

xx 04000365

Гранитогрес Tecno Pixel Grip
 y размери: 30,5 х 61 см
 y първо качество
 y клас на износване 4

xx 04000341
хх 04000327

Гранитогрес Tundra
 y размери: 18х62 см
 y цвят: беж

xx 04009900

ОК циментово лепило за 
керамика 25 кг 

 y Клас С1Т
 y за керамични плочки
 y цвят: сив

xx 22924544

Хидрозол
 y двукомпонентна хидроизолация
 y образува непрекъсната 

водоотблъскваща мембрана с нулево 
водопоглъщане

 y сух компонент
xx 22709066 11.99

 y течен компонент 
xx 22704566 25.99

Баумит Нивело 
Куатро 25 кг 

 y саморазливна 
нивелираща смес
xx 22254733

СМ 16 Гъвкаво 
лепило за 
керамични плочки 
xx 21328244

Фугираща смес 
CE 33 2 кг 

 y цветове: бяла, сива
xx 40021355
xx 40021362

Фугираща 
смес Baumit  
5 кг 

 y цветове: бахама, 
сив, кафяв, рубин
xx 23802506
xx 23802179
xx 23803107
xx 23838093

Санитарен силикон 
DCP 280 мл

 y цвят: бял или прозрачен
xx 04014140
xx 04014157

Силиконово 
покритие Ceresit 
Re-New 

 y за освежаване и 
поправка на стари 
силиконови уплътнения
xx 04013860

-22%
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ено

Произведено

в ИТАЛИЯ

Произведено

във ФИНЛАНДИЯ

Произведено

в ГЕРМАНИЯ

Произведено

в БЪЛГАРИЯ

Произведено

в ИСПАНИЯ

Произведено

в АВСТРИЯ

Произведено

в Швейцария

Гранитогрес Sonora
 yразмери: 33,3х33,3 см
 yвторо качество
 yцвят: беж
 yклас на износване 4

xx 23449305

-20%

-30%

R10

9,99



6

ПРЕДЛАГАМЕ УШИВАНЕ НА ПЕРДЕТАОСВЕТЛЕНИЕ, ДЕКОРАЦИЯ

29,99 49,99

49,99

15,9914,99

8,99

9,99

5,99

16,99

Серия спотове Hosta  
подходящ за G9/28 W,цвят кафяв
единица  хх 23938939      22,99
двойка  хх 23938946        42,99
тройка  хх 23938960        69,99
четворка  хх 23938977   84,99
петица  хх 23938984      109,99

Серия Murcia  
 y подходящ за E27/60W
 y черно/алабастер

аплик  хх 21209444  39,99
пендел единица  хх 21212765 79,99
полилей тройка  хх 21212840 169,99

LED Луна индиректна  
 y кръгла/квадратна
 y неутрална или студена светлина

8W xx 12024032         12,99
12W  xx 12024056     18,99 
20W  xx 12024070   25,99 

Osram Led 
крушка 

 y 8,5W,E27
 y студена светлина 

хх 12020577

Разпродажба на  
пердета

 y различни видове и 
цветове
xx 11035985

Аплик за баня  
Болсена

 y подходящ за  
2х40W 

 y G9
xx12019687 

Мокет Lido
 y размери: ширина 4 м
 y цвят: кафяв и сьомга

xx 12008919

Балатум
дебелина: 1,5-2,5 мм
ширина: 4 м
различни декори
xx 24495318

 
Алуминиеви 
хоризонтални  
щори 

 y цвят: бял
 y различни размери

xx 21047589

Тапет за баня и кухня
 y материал: винил
 y цвят: сива керамика
 y размер на ролката:  

10,05 х 0,53
xx 11046639

Спални комплекти
 y 100% памук ранфорс
 y различни десени

3 части  39,99
4 части  54,99
5 части  69,99 
xx 11048091

Възглавница Стандарт 
щампирана

 y размер: 50х70 см
 y различни десени

xx 11013426

Детски килим 
 y размер: 1,15 х 1,65 м
 y десени: Star Wars,  

Frozen, Minions, City Life
xx 11048053

-23% -20%

-20%

-30%

-22%-24%

-33%

от  22,99
                         от  39,99

                         

39,99
                         

11,99
                         

6,99
                         

7,99
                         

3,99
                         

2,99
                         

от  12,99
                         

от  10,99*
                         

от  39,99
                         

от  8,39
                         

39,99
                         

*цената е за  
размер: 53.5 х 125 см

-26%

примерна снимка примерна снимка

ТОП
ОФЕРТА

ТОП
ОФЕРТА

-25%
Произведено в Италия Произведено в Италия

Произвед
ено

Произведено

в ИТАЛИЯ

Произведено

във ФИНЛАНДИЯ

Произведено

в ГЕРМАНИЯ

Произведено

в БЪЛГАРИЯ

Произведено

в ИСПАНИЯ

Произведено

в АВСТРИЯ

Произведено

в Швейцария

-20%



7

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ НАШИТЕ ЕЛЕКТРОУСЛУГИСТРОИТЕЛСТВО, ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

99,99

39,99 69,99 32,99

Серия ключове и 
контакти “Zena” 

 y цвят: метално сив
xx 21882999   4.99  
ключ единичен 
хх21883613      5.99  
ключ двоен 
хх 21883781     5.99  
контакт шуко 
хх21884276     7.99
дв. контакт шуко

Автоматичен 
прекъсвач  
1P 6A NOARK

 y брой полюси: 1P 
 y номинален ток: от 6A
 y изключвателна 

способност: 6kA
xx 05003310

Апартаментно табло 
MEKSBOX 

 y монтаж: външен /открит - 
едноредов

 y брой предпазители: 4 
 y материал: PVC 

xx 05003969

Комплект 
инструменти JBM
1/2” и 1/4” 

 y 108 части 
xx 06020644

Компресор METABO BASIC 24
 y номин. консумирана 

 мощност: 1500 W 
 y входящ дебит: 200 л/мин. 
 y капацитет на пълнене:  

110 л/мин.
 y макс. налягане: 8 бара 

xx 06006624

Прободен трион Baukraft BK-JS23
 y мощност: 650 W
 y обороти без натоварване:  

0-3000min-1
 y дълбочина на рязане в  

дърво/метал: 65 мм/8 мм
 y рязане под наклон: 45 º

xx 06003050

Прободен трион STATUS JS570
 y мощност: 570 W
 y обороти на празен ход: 3000 об./мин
 y дълбочина на рязане в  

дърво/метал: 65/ 8 мм
 y рязане под наклон:  45 º

xx  06004354

Виброшлайф Baukraft BK-SA20
 y мощност: 150 W
 y oбороти на празен ход: 12000 /мин.
 yшлифовъчна  

повърхност: 187 x 90 мм
 y размер на шкурката:  

230 x 90 ММ
xx 06003029

Електрическо ренде STATUS PL82SP
 y мощност: 850 W
 y обороти на празен ход: 16 000 об./мин.
 y дълбочина на рендосване: 

 2,5 мм ±10%
 yширина на рендосване:  

82 мм
xx 06004378

OSB-2 
нешлайфано

 y размери: 
9x2440x1220 мм
xx 21186233

Ламинирано ПДЧ  
 y I-во качество 
 y размери:  

18x2800x2070 мм 
 y цветове: венге, бял

xx 21185984 
xx 21185052

Дюшеме Чам 
 y размери: 19х145х3000 мм 
 y 2,175м2/пакет

xx 22530639

Ламинат 8мм Дъб/ Catwalk/Century 
Oak nature D4238/8/32

 y размер на ламела:  
1376 х193 х 8 мм

 y 2,1246  м2/пак.
xx 03720097

от  0,39
                                /бр.

79,99
                         

от 3,99
                         

от 4,99
                         

от 3,99
                         

32,99
                         29,99

                         59,99
                         

от 4 до 24 гнезда

119,–                                    

299,–                                    

4,99
                   / M2 от 14,99

                                    / M2 19,99
                       / M2 11,99

                          / M2

клас на износване:
32/АC 4

Серия ключове и 
контакти „Lillium 
Kare“ механизъм + 
цветни рамки 

 y универсален механизъм 
с възможност за рамка в 
xx 23676848   0.39 
хх 23677449    2.99 
хх 23678095   3.99

от 0,99
                             

Серия ключове  
и контакти “Макалон”

 y ключ
хх 22813473   0,99

 y контакт 
хх 22813480   0,99

 y ключ двоен
хх 24035767   1,49

 y димер 
хх 24035729  4,99

Акумулаторна 
бормашина Eihnell 
TH-CD 18-2 2B Li 

 y напрежение: 18V
 y батерия: 1.3 Ah, Li-ion
 y въртящ момент: 40 Nm
 y двускоростен, обороти:
 y 1-ва скорост 0-300min 

-1, 2-ра скорост 0-1150min-1
xx 06003920

Ударна бормашина  
Einhell TH-ID 1000 Kit   

 y мощност: 1010 W
 y обороти на празен ход: 

0-3000 об./мин. 
0-48000 уд./мин.

 y дълбочина на пробиване:  
в дърво/бетон/метал:  
32/16/13 мм
xx 06014506

189,_ 159,_ 329,_

139,_

169,– 149,–

5 вноски по 59,80 лв.



Всички цени важат при получаване на стоката в нашия магазин и заплащането й на каса. Цените са в български лева и с включен ДДС. Възможни са неточности и печатни грешки в изображенията и текста. Поради 
технически особености при печата е възможно изобразените цветове да се отличават от оригиналните. Цените важат до изчерпване на наличните количества. Обозначените като „предишни” цени са продажните 
цени преди началото на акцията. Изобразените декорации не са включени в продажната цена. Запазваме си правото да ограничаваме количествата стоки за единична покупка  в рамките на обичайното за едно 
домакинство.
„Баумакс България“ ЕООД не носи отговорност за неточности и грешки в изображенията, печатни грешки в: стари цени, нови цени, отстъпки в левове, отстъпки в проценти; грешки в рекламни карета на партньори 
(банкови институции, производители, доставчици и др.); грешки и неточности в описанията и характеристиките на артикулите или услугите, грешки и неточности от всякакъв друг характер, които могат да се срещнат 
в тази брошура и в свързаните с нея рекламни материали.

Работно време: 
Понеделник – Събота: 8:00 – 21:00     

Неделя: 9:00 – 20:00

Работно време: 
Понеделник – Събота:  8:00 – 20:00     
Неделя: 9:00 – 20:00

гр. Плевен,  
ул. Сторгозия 203 , 
Тел.: 064 / 607 610

гр. Русе, бул. Липник 131, 
Тел.:082 / 819 100

гр. София,  
Магазин 1: ул.”Владимир Вазов” 83,  
Тел.: 02 / 9023200

Магазин 2: жк. Люлин,  
бул., Околовръстен път 794, 
Тел.: 02/9042040

гр. Варна,  
бул. Вл. Варненчик 271,  
Тел.: 052 / 727 900

гр. Стара Загора,
6000 бул. Св. Патр. Евтимий 66,  
Тел.: 042 / 692920

гр. Пловдив, 
4000, бул. Менделеев 2Б,  
Тел.: 032 / 270900

гр.Бургас, 
главен път, Бургас-София,  
4-ти километър, Тел.: 056 / 563200

* Важи за всички стоки с цена над 200 лв. в HomeMax

4,99

12,9959,9939,99 24,99

6,99

16,99

9,99

74,99 26,99

Лепило  
за керамични  
плочки CM 11 27,5 кг 

 y клас C1T
xx  23195783

Пистолет 
за лепене 
със силикон 10W
xx 06004736

Теракота Сорел 
 y размери: 33,3х33,3 см
 y второ качество
 y цвят: бордо

xx 23543164
 y цвят: кафяв

хх 04014423

Сеялка BG-SR 12
 yширочина: 42 см
 y обем: 12 л

xx 08013415

Помпа водна 
потопяема за чиста 
вода RD-WP19

 y мощност: 350W
 y дълбочина на  

потапяне: 60 м
 y дебит: 18 л/мин

xx 08002990

Оранжев 
удължител 30м 

 y 2Gх1,0mm2
xx 05019304

10,89
                         

-20%

с в
кл

юч
ен

а т
ех

но
ло

ги
чн

а ф
уг

а

6,99
                   / M2

само в

-30% -28%

-24%

Алумуминиев 
радиатор BRAVO 500

 y мощност 130W
 y дълбочина: 80мм 
 y разстояние на 

присъединяване: 500мм
xx 07015434

Великден

01.05.2016

09:00 – 18:00 ч.

ПЕРИОД НА АКЦИЯТА: 21.04 – 10.05. 2016

139,_

99,99
                   

Моноблок “Orion”
 y хоризонтално оттичане

xx 07023958

само 2000м2


