
Акционен период: 
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Моноблок Orion
 yхоризонтално 

оттичане
xx 07023958

Гранитогрес 

 yразмери: 30,5 х 61 см
 yвторо качество
 yцвят: различни декори
 yклас на износване 4

хх 23025165

Вентилатор  
YF-40Е

 yна стойка
 yразмер: 50 см
 yмощност: 45 W
 y3 степени на 

регулиране на 
мощността

 yосцилация 
xx 07024795

Готварска печка (мини) Crown 
COV-33B

 yобем на фурната: 33 л
 yфункции на фурната: 1800 W
 yдва котлона: 1000W + 600W
 yтермостат за фурната, 

двойно стъкло
 yразмери (ш/в/д):  

51х35,3х32 см
xx 12023233

Градинска люлка 
триместна

 yразмери:  
170х110х153 см

 yцвят: светлозелено и 
бяло райе

 yцвят на покрива: 
зелен
xx 08012210

Перфоратор Einhell BT-RH 1500
 yмощност: 1500 W
 yенергия на удара: 4,0 J
 yобороти на празен ход: 800 об/мин.
 yчестота на удари: 

 3900 об/мин.
 yдиаметър на  

пробиване в бетон:  
32 мм
xx 21436345

Бетонобъркачка 190л 
 yмощност: 850W
 yнапрежение: 220 V, 50Hz
 yобороти на двигателя:  

2720 об/мин
 yдиаметър на  

резервоара:  
680 мм
xx 70977189

-28%

-36%

-25%
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Произведено в Италия Произведено в Италия

Произвед
ено

Произведено

в ИТАЛИЯ

Произведено

в ИТАЛИЯ

Произведено

във ФИНЛАНДИЯ

Произведено

в ГЕРМАНИЯ

Произведено

в БЪЛГАРИЯ

Произведено

в Словения

Произведено

в ИСПАНИЯ

Произведено

в АВСТРИЯ

Произведено

в Швейцария

Произведено

в Полша -60лв.-30лв.

Шезлонг Tulum
 y ратанова щампа
 y размер: 71х190х46 см
 y цвят: бял

xx  08004703
59,99

                             

74,99

-20%

Плажен чадър 
 yФ: 1,8 м
 y различни цветове

хх 24056373 8,99
                       /бр. 

 2 години 
гаранция -20лв.

Тента 
 yразмери: 295х200 см 
 yприбираща се
 yалуминий и текстил
 yцвят: райе от светъл 

 и тъмен беж + кафяво 
 или жълто
xx 23559189 
хх 23111790

-22%
 метален венец

5 вноски по 107,80 лв.
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4,99
                        

15,99
                        39,99
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                        /сет

99,50
                        

15,99
                        59,99

                        26,99
                        / 2 бр.

249,–

5,99

22,99

79,99

399,–

Торопочвена смес 
Fytogеa 40 л
xx 24494595

Сгъваем стол Campo с 
подлакътници

 y място за напитка, метална 
рамка прахово боядисана

 y диаметър на тръбите 16 мм 
 y цветове: зелен или син

xx 22600875

Градински чадър 
с чупещо рамо

 y размер: Ф 300 см
 y цвят: зелен
 y 6 ребра

xx 08001610

Надуваем матрак  
 y размери: 185x76x22 см
 y цвят: син

xx 23954571

Стол ARONA 
 y пластмасов
 y с подлакътници и 

висока облегалка
 y цвят: антрацит

xx 08013439

Стол изцяло с  
ПЕ ратан

 y метална рамка обвита 
изцяло с ПЕ ратан

 y размер: 56х59х82 см
 y цвят: тъмнокафяв

xx 08013095

Градински чадър 
 y размер: Ф 300 см
 y цвят: лилав

xx 08013675

Бистро сет 3 части
 y маса: Ф:60 см

хх 24075695  49,99
 y стол: 53х55х74 см

хх 08013118  24,99

Ратанов сет ‘VERDE’
 y цвят: черен
 y със зелени възглавници

xx 08001368

Градински павилион 
Country Star

 y размер: 3x3x2/2,6 м
 y две страници
 y цвят: зелено и бяло

xx 08001023

Кръгло барбекю 
Premium

 y размери: Ф 57 см 
 y височина: 105 см
 y повърхност на грила: Ф 

57 см
 y съдове и капак 

порцеланово емайлирани
 y регулиране притока на 

въздух
 y вкл.съд за пепелта

xx 23964754

Грил камина Пирано
 y размери: 65х49х192 см
 y хромиран грил на три 

нива: 45х33 см
xx 08002143

Едноместна люлка Dream Chair
 y размер: 197х104х200 см

xx 08001085

40 л

-30%

-25%

-50лв.

-300лв.

129,_129,_

779,_

199,_

99,–

79,–99,–

499,–                                    /сет

-20% при покупка на сет маса с 2 стола

с комбиниран монтаж

-38%

САМО СЕГА!

-50% -60лв.

259,_

199,–

употреба с дървени въглища

Тента 
 y 250х120 см
 y материал: 280 гр/м2  

полиестер
 y цвят: беж/жълт
 y монтаж: без нужда от 

разпробиване
xx  24131032

-23%

5 вноски по 49,80 лв.

5 вноски по 99,80 лв.
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Самозасмукваща центробежна помпа 
WILO WJ-202-X-EM

 y мощност: 850 W
 y максимален дебит:  

4500 л/ч
 y максимален напор: 36 м
 y максимална  дълбочина  

на потапяне: 8 м
хх 22598530

31,99
                        

55,99
                        

8,99
                        

2,99
                        3,99

                        

62,99
                        29,99

                        

99,99
                        

39,99

69,99

11,99

3,99 5,99

89,99

ПРЕДЛАГАМЕ ДОСТАВКА ДО ДОМА

-20%

-25%

-25% -33%

-30%

-20%

-20% -20%

-50лв.

-30лв.

-20лв.

139,_ 379,_

199,_119,_

179,_

109,– 329,–

159,– 219,–

299,–

159,–

 корпус: чугун

Електрически тример  
Н 301 Hecht

 y мощност: 300 W
 y работна ширина: 25 см

xx 08011398

Електрическа 
косачка  
BG-EM 1437

 y мощност: 1400 W 
 yширина на косене: 37 см
 y 3 степенно регулиране  

височината на косене
 y обем на коша: 36 л

xx 22581198 

Електрическа коса 
RD-EBC01

 y мощност: 1200 W
 yширина на косене: 42 см
 y работа с нож и корда 

xx 23679221

Бензинова 
косачка 541SW

 y двигател: 99 см3
 yширина на косене: 41 см
 y височина на косене:  

25-75 мм
 y обем на коша: 40 л
 y самоходна

xx 08011343

Бензинова коса
 y работи с нож и корда  
 y AT-9670
 y 1400 W, 42,7 см3, 6 кг 

xx 08009173 249,– 199,–
 y  AT-9671
 y 1450 W, 42 см3, 4,5 кг
 y сгъваема 

хх 08009180 299,– 239,–

Потопяема помпа  
за мръсна вода

 y мощност: 400 W
 y макс.дебит: 125 л/мин
 y макс.дълбочина на 

изпомпване: 5 м
xx 08003010

Градинска помпа 
GC-GP 6538  

 y мощност: 650 W
 y дебит: макс. 3800 л/ч
 y напорна височина:  

макс. 36 м
 y всмукателна дълбочина: 

макс. 8 м
xx 08009098

Хидрофорна 
помпа 900/25 Plus

 y мощност: 600 W
 y максимален дебит: 2800 л/ч
 y максимален напор: 42 м
 y изход: 1”
 y обем на съда: 18 л
 y кабел: 1,5 м

xx 70426717

Градински маркуч 
 y 1/2” х 20 м

хх 08013217

Комплект 
ALUPLUS 20

 y количка за маркуч
 y градински маркуч  

1/2” - 20 м
 y комплект конектори

хх 08005311

Правоъгълна пръскачка  OS 3.220
 y обхват на пръскане:
 y при 2 бара: дължина 5-14 м 

ширина 9 м = 45-120 м2
 y при 4 бара: дължина 6-17 м 

 ширина 13 м = 80-220 м2
хх 08006028

Помпа за басейн  
SPF 180

 y мощност: 250/180 W
 y макс.налягане: 6 бара
 y макс.средна  

температура: 40ºС
 y мин.средна  

температура: 5ºС
 y изход: 1 1/2 цола
 y за кварцов пясък с 

размери 0,5-0,8 мм
хх 08012968

Дървена плочка Lara
 y размери: 40x40 см

хх 08000514

Дървена оградка 
Bocage

 y размери: 15/30х55 см
хх 08012128

от199,–    

само в

5 вноски по 59,80 лв.

5 вноски по 43,80 лв.

5 вноски по 65,80 лв.

само в

само в
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149,–                           

САНИТАРИЯ

-22%

-39%

-26%

-25% -33%

от  39,99 

от  32,99 

от  149,–

194,_

-23%

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ БЕЗПЛАТНОТО НИ 3D ПРОЕКТИРАНЕ НА БАНЯ

Серия смесители 
Орион

 y за умивалник
хх 21708657 39,99

 y за вана/душ
хх 21708800 56,99

Серия смесители 
L20

 y за умивaлник
хх 23362925 189,99 149,–

 y за вана/душ
хх23362956 239,99 189,–

Тръбно окачване
 y душ с дъжд ефект
 y душ слушалка
 y държач за стена
 yшлаух
 y без смесител

xx 23862432

Душ колона 
 Gymerica 

 y с термостат
 y височина: 130 cm
 y телескопично  

изтегляне: 42 cm
 y хром покритие
 y душ-пита с микродюзи с  

анти-варовиково покритие
 y подвижен ръчен душ

xx 07023620

Стояща поставка за 
тоалетна хартия и 
WC четка
хх 24520904

Комплект 
аксесоари Бриз

 yшест части
xx 21185656

Проточен 
Бойлер Alfa 6

 y мощност: 6 KW 
xx 21208553

Умивалник Юлис
 y 50 см 

xx 21065125 32,99
 y 55 см 

хх 21065422 34,99

Моноблок Арес
 y хоризонтално оттичане
 y долно водоподаване
 y двоен бутон 3/6л

xx 07015090

Моноблок Tornado
 y хоризонтално оттичане
 y казанче 3/6 л 

вместимост със странично 
водоподаване

 y седалка дуропласт
xx 07023811

Мебел за баня Дъблин
 y Огледален шкаф ляв

хх 21145612 249,-
 y Огледален шкаф  

десен
хх 21145605 249,-

 y Долен шкаф
хх 21145575 379,-

Мебел за баня
 y размери: 60х44х85 см
 y материал: PVC

хх 23910027

огледало за 
баня ИРИС

 y размери: 45х60 см
хх 2285697

59,99
                        

19,99
                        

25,99
                        89,99

                        

29,99
                        99,99

                        

79,99

32,99

299,_

229,_

199,–

204,–

169,–

от249,–

Тоалетно кошче 

 y обем: 3 л

 y хром
хх 23127913

само 30 броя

само 10 броя

седалка със 
забавено 

падане

само 15 броя

80 л

Електрически бойлер
 y мощност: 2400 W
 y терморегулатор,
 y защита от котлен камък
 y размери : 116х36 см

xx 07009495
 y размери: 80х45 см

хх 07009501

Комплект структура за 
вграждане Solido

 ySolido структура за вграждане 
1,13 м

 ySkate Air бял бутон с две 
степени

 yПланки за монтаж на стена
 yKонзолна тоалетна чиния
 yToaлетна седалка  със забавено 

падане
xx 07024993 399,–

само в

5 вноски по 79,80 лв.

 5 години гаранция

Тоалетно  
PVC казанче

 y долно  водоподаване
 y двоен бутон
 y изолация
 y инсталационни части и 

тръби
xx 07026041

5 вноски по 49,80 лв.

5 вноски по 40,80 лв.
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9,99

-20%

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

7,49
                         /М2

с в
кл

юч
ен

а т
ех

но
ло

ги
чн

а ф
уг

а

-25%

Серия Amor
 y Теракот 

хх 04001324 14,99
 yФаянс 

хх 04001317 19,99

Теракот Palladio
 y размери: 34х34 см
 y първо качество
 y цвят: беж

xx 04010500

Теракот Relax 
 yразмери: 34х34 см
 yпърво качество
 yцвят: сив

xx 04000938

Гранитогрес Red Ticino
 y размери: 32,5х32,5 см
 y първо качество
 y цвят: светло червен 
 y клас на износване 4

хх 04000150

Гранитогрес Loft 
 y размери: 30,5x61 см
 y първо качество
 y клас на износване 4
 y беж 

хх 04000365
 y сив 

xx 04000297

Гранитогрес Tundra
 y размери: 18х62 см
 y първо качество
 y беж 

xx 04009900
 y сив

 хх 04009894

Гранитогрес Muro
 y размери: 18х62 см
 y първо качество
 y цвят: охра

xx 04009917

Лепило за керамика 
Терафлекс Стандарт 
25кг 

 y за външно и вътрешно 
приложение

 y клас С1Т
xx 22564818

Баумит Baumacol 
Pro Plus 25 кг

 y обогатено лепило за 
керамика за фаянс,теракот 
и гранитогрес

 y клас C1TE
xx 21639067

СМ 16 Гъвкаво 
лепило за плочки 
за деформируеми 
основи 

 y клас C2TE
xx 21328244

Контактни грундове Grundix 1 л., 5л. 
 y водоразредими
 y разход 30-60 гр/м2
 y различни видове

xx 04007012 DP 1 л 3,99
хх 04007029 DP 5 л 15,99
хх 04006992 Contact 1 л 4,49
хх 04007005 Contact 5 л 16,99

Фасаден  гофриран 
I-профил XPS Fibran GF 

 y размери: 20 x 1250 x 600 мм
 y 32 кг/м3, 15м2/ пакет

xx 21443978 2,79
размери: 1250 x 600 x 40 мм
хх 21443992  5,49 
GF 50 x 1250 x 600 мм
хх 21444203 6,79

Битумна  
мембрана 
 TECHNOBIT ECO  
Mineral V 3,5

 y основа стъклен воал, 
сива посипка

 y работна температура  
00С - 800С

 y 10м2/ролка
xx 04011606
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Произведено

в Полша

Произведено в Италия Произведено в Италия

Произвед
ено

Произведено

в ИТАЛИЯ

Произведено

в ИТАЛИЯ

Произведено

във ФИНЛАНДИЯ

Произведено

в ГЕРМАНИЯ

Произведено

в БЪЛГАРИЯ

Произведено

в Словения

Произведено

в ИСПАНИЯ

Произведено

в АВСТРИЯ

Произведено

в Швейцария

Произведено

в Полша

14,99
                      / М2     14,99

                         / М2     22,99
                         / М2     21,99

                         / М2     

от14,99
                             / М2     9,99

                   / М2     

25 кг 25 кг 25 кг
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а
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л. 
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л. 
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ич
на
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а

Вк
л. 

те
хн
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ог

ич
на
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уг

а

Вк
л. 
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а

5,99
                        

4,99
                    /М2      1,49

                    /М2      2,49
                    /М2      2,79

                    /бр.      

10,99
                        17,99

                        3,99
                  за DP 1 л    

7,79

5,99 1,89 2,792,99

11,99

26,99

18,99

Фаянс Bambu Grigio 
 y размери: 25х40см
 y второ качество 

xx 04010708
7,99

                   / М2     8,99
                   / М2     

9,99

Каменно-минерална вата 
Naturboard Venti

 y за топло-и шумоизолация
 y размери: 100/60/5см /лист
 y 7,2м2/опаковка
 y коеф. на  

топлопроводимост:  
0,035 W/mK
xx 04010920

Стъклено-
минерална вата 
Isover RIO Twin 10/5, 
18м2

 y топлоизолационен 
филц за ненатоварени 
топлоизолации

 y коеф. на 
топлопроводност: 0,042 W/
mK
xx 21296277

Фаянс Concerto
 y размери: 26 х 52 см
 y второ качество

xx 04010722
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ПРЕДЛАГАМЕ УШИВАНЕ НА ПЕРДЕТАОСВЕТЛЕНИЕ, ДЕКОРАЦИЯ

16,99
                         

Серия “Италия” 
 y аплик
 y xx подходящ за: 1 х Е27/60 W
 y цвят: бял

хх 22225139 4,99
 y Плафон

хх 24071031 6,99

Пендел Homemax 
Candy

 y 1хЕ27 60W,бял/ крем
xx 12010769

Плафон Rana 
 y кръг/квадрат
 y подходящ за Е27

хх 23357761

Серия “Retro II”
 y подходяща за Е27/40 W
 y цвят: антик 
 y пендел 

xx 12021888 32,99
 y аплик с ключ  

хх 12021871 34,99
 y настолна лампа  

хх 12021864 44,99
 y полилей тройка 

хх 12021895 89,99
 y полилей петица 

хх 12021901 119,99
 y лампион 

хх 12021918 149,99

 Серия “Dana” 
 y подходяща за спот Е27/40 W
 y цвят:  череша 
 y спот тройка 

xx 12022045 89,99
 y спот петица 

xx 12022052 119,99
 y лампион  

xx 12022069 139,99

Табуретка дърво 
 y размери: 45х45х45 см

xx 11049401

Тиган грил 
 y диаметър: 28 см
 y лят алуминий незалепващо покритие
 y черна топлоустойчива боя отвън
 y равномерно разпределение на 

топлината
 y сгъваема сваляща се дръжка, което 

позволява използването му във фурна
 y подходящ за електрически, газов, 

стъклокерамичен котлон
 y може да се мие в съдомиялна

xx 12021628

от  4,99 от  9,99 от  8,99 29,99
                        

44,9912,99

119,9942,99

-33%

-25%

-31%

-23%

-28%

от  32,99 от  89,99 

49,99
                        

69,99

ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

24,99

Серия Etrusco
 y подходящи за 1хЕ27/60W
 y аплик

хх 70713145 12,99 8,99
 y плафон 30 см 

хх 70732283 17,99  9,99
 y плафон 40 см 

хх 70804287 32,99 19,99

-44%
до

от  2,99 

от  3,99 

от  2,99 

1. хх 12025343 Вертикален органайзер, 6 нива, 15х30х84см 6,99
2. хх 12025350 Вертикален органайзер, 4 нива, 30х30х84см 7,99
3. хх 12025466 Панер за съхранение 30х30х30 6,99
4. xx 12025312 Кутия за съхранение 44х33х19см 9,99
5. хх 23669703 Прозрачна кутия с колела 75л 44,99 29,99
6. хх 12024230 Плик за вакумиране 100х70см  2,99
7. хх 12001910 Сгъваемо столче 9,99

1

2

6

5

3

3 4

5

6

1

2
3 4

6

1

2

ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО

ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА

1. хх 12024254 Кутия за храна от стъкло 370 мл 4,99 3,99
2. хх 12024247  Кутия за храна от стъкло 450 мл 5,99 4,49
3. хх 12012046 Гарафа 1,2 л 12,99 9,99
4. хх 12012053 Декантер 1,5 л 14,99 11,99
5. хх 12012060 Чаши за вино 4 бр. 14,99 11,99
6. хх 11049432 Покривка 100х160 7,99 5,99

1.хх 23613027 Купа 5л 3,99 2,99
2.хх 12015047 Купа 2.5л 3,99 2,99
3.хх 12008858 Кана за айрян 3,99 2,99
4.xx 12011001 Центрофуга за зеленчуци 12,99 8,99
5.хх 12014996 Кутии за храна 10бр. 14,99 9,99
6.хх 12010516 Мушами на л.м. 5,99 3,99

5

4

7
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ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ НАШИТЕ ЕЛЕКТРОУСЛУГИСТРОИТЕЛСТВО, ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

Парти грил със скара ЕМ 350
 y с комплект 3 броя шишове, тава с 

дръжка и тава
 y мощност: 800 W
 y размери: 37х27х16 см
 y тегло 2,6 кг

хх 12026166

Прахосмукачка 
с торба FIRST FA-
5500-2

 y индикатор за 
напълване на торбичката

 y мощност: 1600W
 y торба с обем 2,5 л
 y метална четка за под
 y рег. мощност
 y цвят: бяло и сиво

xx 12021543

Пасатор Crown CHBS-5332
 y мощност: 300 W
 y с купа за рязане и кълцане
 y 2 скорости на работа
 y пластмасов пасиращ крак
 y нож от висококачествена  

неръждаема стомана
хх 12021741

Фритюрник Tefal FF 
123130

 y мощност: 1600 W
 y капацитет на продукти: 1 кг
 y вместимост на мазнина: 1,8 л
 yфилтър метален
 y корпус пластмаса

xx 12016679

Съдомиялна Midea WQP12-9240F
 y капацитет: 12 комплекта
 y размери: 85х60х58 см
 y хх 12022076

Бормашина DIY-ID002
 y мощност: 500W
 y обороти без натоварване: 

2200-3000min-1
 y патронник: 13mm
 y доп. ръкохватка: 1 бр.
 y дълбокомер: 1 бр.

xx 06013257

Аумулаторен 
винтоверт Einhell 
 TE-CD 12Li

 y напрежение: 12V
 y батерия: 2х1.3Ah, Li-Ion
 y обороти на празен ход:  

до 1300 oб/мин.
 y въртящ момент: 17Nm
 y време за зареждане: 1 час 

xx 23985896

 Машина за фаянс Einhell TH-TC 618
 y мощност: 600W
 y обороти на празен ход: 2950 об./мин
 y височина рязане:  

90 °/45 °- 35/22 мм
 y размер на диска:  

180х 25.4 мм
xx 06004125

Компресор  
TC-AC 190/24

 y мощност: 1500 W
 y маслен компресорен  

агрегат
 y капацитет вх. въздух:  

160 л/мин
 y обороти: 2850 об.//мин

xx 06017675

Ръчен циркуляр Baukraft BK-CS23 
 y мощност: 1200W
 y диаметър на диска: 185mm
 y обороти на празен ход: 

4800min-1
 y дълбочина на рязане: 70мм
 y регулиране на наклона: 

 0-45
xx 06003074

Прободен  
трион 
DIY-JS002

 y мощност: 350W
 y обороти без натоварване: 

3000 об./мин.
 y дълбочина на рязане в 

дърво: 65мм
 y ножче за дърво 1бр.
 yшестостенен ключ 1 бр.

xx 06013271

Ъглошлайф Einhell Classic  
TC-AG 125

 y мощност: 850W
 y диаметър на диска: 125mm
 y обороти на празен ход:  

11000 об/мин.
 yшпиндел М14

xx 06003951

Ъглошлайф STATUS SA230S
 y мощност: 2300W
 y размер на диска: 230мм
 y обороти на празен ход: 6200 об./мин
 y алуминиев корпус на редуктора
 y плавен старт, безопасен  

превключвател 
 y защита от случайно 

натискане
xx 06026882

Дървена  
ламперия

 y рендосана,  
изсушена

 y размери:  
12,5х96х3000 мм

 y стандартен профил
 y 2,88 м2/пак.,  

продажба на пакет
 y кач. В

xx 22337610

OSB-3 нешлайфано 
 y размери: 9x2440x1220 мм
 y за външно строителство, 

oпаковки и мебели
 y продажба на цяла 

плоскост
xx 21186462

Ламинат 8мм Дъб 
натур 2.131 м2/пак
xx 03702536

Ламинат 10 мм Freedom Girard 
Дъб 37800/10/32

 y размер на ламела:  
1286х160х10 мм

 y 1,646 м2/пакет
 y продажба на пакет

xx 03716380

27,99
                        

24,99
                        79,99

                        

24,99
                        

24,99
                        

4,99
                       /M2 14,99

                       /M2 19,99
                       /M2 11,99

                     / M2   

49,99
                        99,99

                        
69,99

                        

99,99
                        

79,99
                        

36,99

31,99 99,99

29,99

29,99

5,49 19,99 23,9913,99

59,9989,99

99,99

-24%

-22%

-20%
енергиен клас А++

2в1

189,_ 119,_

139,_

229,_

149,– 199,–

-100лв.

-20лв.

клас на износване:
32/АC 4

клас на износване:
32/АC 4

419,–
519,–

до
 и

зч
ер

пв
ан

е н
а н

ал
ич

но
ст

ит
е

-20лв.

-30лв.

-22%

-28%

5 вноски по 83,80 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

гр.Бургас, 
бул. „Захари Стоянов“ 95, търговски 
център Меркадо, тел.: 056 / 56 32 16
Работно време: Всеки ден: 9:00 – 20:00

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

ПЕРИОД НА АКЦИЯТА: 23.06 – 05.07. 2016

LED крушка
 y А60 Е27
 y 14W
 y 1200lm
 y 3000K

xx 12020225
 y 4000K

xx 12020232
 y 6500K

xx 12020249

Алуминиев радиатор 
BRAVO 500

 y мощност 130W
 y дълбочина 80см
 y разстояние на 

присъединяване 500мм
xx 07015434

Смесител за вана/
душ Relax

 y хром покритие
 y за стенен монтаж
 y в комплект с розетки и 

ексцентрици
xx 07023682

Ламинат 8мм Catwalk/Millennium Oak 
(Дъб)  D3516/8/32

 y размер на ламела:  
1376 х193 х 8 мм

 y 2,1246  м2/пак
 y продажба на пакет

xx 03720103

Бензинова коса RD-GBC13
 y мощност: 1500 W
 yширочина на косене 

 с корда: 43 см
 yширочина на косене  

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

xx 08012944

Мини сет Pool Friend 
 y 20 таблетки х 20 гр.
 y за поддържаща 

дезинфекция на водата, 
контрол на алгите и физич. 
замърсявания
хх 08004529

Комплект душ  
гарнитура с  
термостат  
Precision Trend

 yшлаух за душ 150 см
 y тръбно окачване 70см
 y интегрирано блокиране при смесване 

на вода
 y керамична горна част 

 1/2, 180 градуса
 y Security 38 система 

за сигурност
xx 03528723
хх 24511452

Мултифункционална  
смукачка WD 2

 y смукателна/консумирана мощ.:1200/1000W
 y въздух: 65 л/сек
 y вакуум: 200 mbar
 y контейнер: 12 л, пластмасов
 y маркуч: 1,9 м
 y смукателни тръби:  

2х0,5 м
xx 24046008

5,99
                        39,99

                        12,99
                        

13,59
                        

16,99

16,99

-24% само в

Тръбно 

окачване Vita

хх 02831909

13,99
                        / M2   

клас на износване:
32/АC 4

139,–

Кутия за  
хлорни таблетки 

 y с вграден термометър-
диспенсър
хх 23558434 

-20%

-20%

-25%

119,_399,_

299,– 109,–

7,99
                        

9,99
5 вноски по 59,80 лв.


