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Ъглошлайф Makita GA 5030 R
мощност: 850W 
диаметър на диска: 125 мм
обороти на празен ход: 11 000 об./мин.
издължен корпус, лесен за захващане
xx 21682292

Eлeктрически верижен 
трион GE-EC 2240
мощност: 2200 W
дължина на шината: 40,6 см
дължина на рязане: 37,5 см
скорост на рязане: 13,5 м/сек 
xx 08006653

CM 11 лепило 
за керамични 
плочки клас C1T 
27,5кг
xx 23195783

319,–
369,–

-50 лева

119,–
159,–

-40 лева
149,–

189,–

-21 %

Комплект ARM 34 тревокосачка +  
Тример ART 23
косачка: 
мощност: 1300 W; широчина на рязане: 34 см
височина на рязане: 20 – 70 мм
тример: 
мощност: 400 W; кръг на косене: Ф23 см
xx 08010483

Моноблок Lea 
хоризонтално 
оттичане
седалка със 
забавено падане
xx 24035781

САМО

60 БРОЯ

Гранитогрес 
размери: 30,5х61 см
второ качество
различни декори
xx 23025165

8,99
11,99

-25 %
/м2

10,89

с включена технологична фуга

Произведено в Италия Произведено в Италия

П роизведено

Произведено

в ИТАЛИЯ

Произведено
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Произведено
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Произведено
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Произведено

в Словения

Произведено

в ИСПАНИЯ

Произведено

в АВСТРИЯ

Произведено

в Швейцария

Произведено

в Полша

само в

229,–

+10% гратис
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Серия 
смесители  
Rodas
Смесител за 
умивалник
21233470 59.99 
Смесител за вана 
и душ 
21233432 79.99

Серия смесители 
Start
Смесител за 
умивалник
03565186 179,– 119,–
Смесител за вана и 
душ 
03565230 239,–159,–

Тръбно окачване 
Marin
1 струя
сапунерка
xx 07014598

Тръбно окачване 
Летен дъжд
размери: 38х102 см
стационарен душ
хромирана сапунерка 
подвижен душ с 
възможност за 5 
степенно регулиране 
дължина: 150 см
xx 03559154

Умивалник 
Еuropa 
с отвор за 
смесител
xx 07028793

Тоалетно 
казанче
долно 
водоподаване
двоен бутон
материал: PVC
xx 07026041

Бойлер GCV 804530 A03 TSR
мощност:  3 KW
анодна защита
вертикален
размери: 45х92 см
хх 07019920
размери: 102х36
хх 07019890

Бойлер Ariston 
Ti Tronic
мощност: 3 KW
хоризонтален
с двоен слой 
титаново 
емайлово 
покритие
xx 21216091

Моноблок
двустепенен 
бутон 3/6 л
хоризонтално 
отичане
с тоалетна 
седалка
xx 23487031

Моноблок
двустепенен бутон 
3/6 л
хоризонтално 
оттичане
тоалетна седалка със 
забавено падане
xx 07000164

Комплект структура за вграждане Solido
пневматичен двоен бутон Surf 
крепежни планки
хх 23944626
Конзолна тоалетна чиния Jika
хх07028779
Тоалетна седалка термопласт 
хх07028786

Мебел за 
баня
шкаф с 
порцеланов 
умивалник
огледало
размери: 
50х40х85 см
водоустойчив
материал: PVC
xx 23497238

Мебел за 
баня  
Електра
Огледален  
шкаф
размери: 
80х70х15 см.
ляв
хх21114526 239,–
десен
хх 21114502 239,–
Долен шкаф
с умивалник
размери:  
80х85х33 см
материал PVC
хх21114373 389,–

само в

само в

само в

59,99
от

89,99

39,99 27,99

199,–

-33 %

119,–от

99,99

159,–

159,–

319,–

 80 л.

 50 см

 80 см

 100 л.

постaвка за тоалетна хартия

429,–/сет 239,–от

119,–

60 см

50см 80см

модела 
мебели за 

баня

над

100



БАНЯ

1. Услуги за проектиране
- Чертеж, подаден от Вас
- Помощ в избор на материали
- Визуализация на проекта
- Помощ в организацията на монтажа

2. Проект
Подпомагаме нашите клиенти за избор на 
точното количество материали, оптималната 
им подредба, както и функционалната 
организация на пространството.

3. Стойност на проекта
Ние предлагаме БЕЗПЛАТЕН* проект за 
изпълнение като част от политиката на Home-
Max за качествено обслужване на клиентите. 

4. Преди изпълнението
Попитайте наш консултант за 
допълнителните услуги и материали, 
предлагани от HomeMax, които могат да Ви 
бъдат полезни при реализацията на Вашия 
проект.

5. Монтаж с гарантирано 
качество
За допълнителна информация за монтаж,
моля да се обърнете към нашите сътрудници.
* При поръчка на стока от нас

СКИЦА

СХЕМА

3D ПРОЕКТ
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Фаянс 
размери: 25х40 см
първо качество
Matrix Cenere
Xx 04010715
Cemento
xx 04010692

Фаянс 
Muretto  
Mulitcolor 
размери: 34х48 см
първо качество
xx 04010562

Теракот Лече
размери: 34х34 см 
първо качество
цвят: беж
xx 04005490

Теракот Hikory
размери: 34х48 см
първо качество
хх 04010524

Гранитогрес 
Ферара
размери: 
33,3х33,3 см
първо качество
цвят: беж
клас на износване 4
xx 04004653

Гранитогрес IJ 
Венто Венге
размери: 45х45 см
първо качество
xx 04014461

Гранитогрес 
Tecno Grigio  Grip
размери  
30.5х61 см
първо качество
цвят: сив
хх 04000327

Гранитогрес  
Muro
размери: 18х62 см
първо качество
цвят: охра
xx 04009917

Гранитогрес Tundra
размери: 18х62 см
първо качество
сив
хх 04009894
беж
хх 04009900

Гранитогрес  
Tesla 
размери: 33х66 см
първо качество
хх 04010388

1. Богат избор 
Дали да сложите мокет, ламиниран или естествен паркет 
– изборът е Ваш! Изберете при нас сред разнообразие от 
над 1500 различни видове, цветове, размери и качество 
материали. 

2. Преди изпълнението
Вземете размери на помещението, където ще поставяте 
новата настилка. Ще предложим и консултация.  

3. Транспорт и монтаж
Ще доставим на адрес в удобно за Вас време и ще извършим 
професионален монтаж на новия Ви под, а също и 
демонтаж, ако е необходимо.

5. Гаранция за качество
Предлагаме Ви гаранция за качество на материалите и 
услугите.

7,99
9,99

-20 %
/м2

6,99
9,99

-30 %
/м2

11,99
14,99

-20 %
/м2

19,99
26,99

-26 %
/м2

12,99
/м2

11,99
/м2

14,99
/м2

15,99
/м2

21,99
/м2 25,99

/м2

с включена технологична фуга

с включена технологична фуга

с включена технологична фуга

чиста площ

с включена технологична фуга
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Стъпвай уверено в новия си дом! 
Нов под – ново начало…

8 мм

Монтаж на 
подови настилки

серии 
плочки за 

баня
над

300 БЕЗПЛАТНО 3D проектиране 
на баня

Спестяваме време 
и гарантираме качество!



4

Орхидея Фаленопсис 
специален микс
Ф 12 см
височина: 50-70 см
3-5/6+цвята, А2
различни интересни цветове
xx 09013704

Градинска люлка 
триместна
размери: 170х110х153 см
цвят: светло зелено и бяло райе
цвят на покрива: зелен
xx 08012210

Газово барбекю 
хромирани скари
площ на скарата: 48,5х37,5 см
размери: 84 х 100 х 52 см
регулируема газова горелка с макс. 5,5kW 
мощност
с пиезо запалка, сгъваема странична 
поставка
xx 02943978

само в

само в

ТЕНТИ 
размери: 295х200 см; прибираща се; 
алуминий и текстил; цвят: райе от светъл 
и тъмен беж + кафяво или жълто
xx 23559189 
хх 23111790

Надуваем матрак
размери: 185x76x22 см
цвят: син
xx 23954571

Мъглуването е начин на охлаждане с водна мъгла

Системи за мъглуване
7,5 м (17x17x5 см) или 15 м (19,5x19,5x6 см)
хх 24075602 24,99 19,99
хх 24075619 39,99 31,99

Соларен душ
xx 23761094

Дълга 
поливачка
ергономичен 
поливен пистолет с 
тръбен удължител
с 6 режима на 
пръскане
xx 08005960

Градински 
маркуч  PrimoF-
lex® (1/2” – 20 m)
трислоен 
с Anti-UV външен 
слой 
защита от 
зеленясване
за налягане до 24 
бара
устойчив от -20 до 
+65оС
xx 08006103Маркуч на 

количка
размер на 
маркуча: 20 м х 
1,2”
в комплект с 
бързи връзки
и накрайник 
(права струя)
xx 08010087

Хидрофорна помпа 900/25 Plus
мощност: 600 W; максимален дебит: 
2800 л/ч; максимален напор: 42 м
изход: 1”; обем на съда: 18 л; корпус: 
чугун; кабел: 1,5 м
xx 70426717

Градинска помпа  
GARTEN-JET 750
мощност: 600 W 
максимален дебит 2800 л/ч 
напорна височина 42 м
всмукателна дълбочина 9 м
xx 70670622

Моторна помпа 
2” HY 50 Hyndai
4-тактова 
5,5 к.с 163 куб./см
дебит 500 л/мин.
напор 27 м
xx 08017475

корпус чугун
12 години гаранциякорпус чугун

79,–
149,–

-47 %

159,–
259,–

-100 лева

159,–
229,–

-30 %

159,–
199,–

-20 %
129,– 399,–

9,99

11,99

24,99

www.home-max.bg

6,99
8,99

-22 %

31,99
39,99

-20 %

44,99
5999

-25 %

ГРАДИНА

до-70%
РАЗПРОДАЖБА

Над 100 артикула 

за къмпинг в 

асортимента

на градински 
мебели, 

барбекюта и 
декорация

 + 3 бр. 
прибори

*последни бройки

само в

19,99
от24,99

-20 %
от бр.

 безплатен телефон за връзка с нас: 0800 150 80   www.home-max.bg
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Лазерен нивелир DeWalt DW088K
видимост на лъчите: до 15 м
посока на лъчите: хоризонтално и 
вертикално
автоматична 
 самонивелация:  
+/- 4 °
точност на  
нивелация: 
 +/-0,3 мм/м
3 x 1,5 V (LR 6)
клас на лазера: 2 
xx 23099029

ТЕХНИКА

319,–
389,–

-70 лева
139,–

209,–

-70 лева

179,–
199,–

-20 лева

Ъглошлайф  
Black&Decker  
CD115
мощност: 710W
диаметър на диска: 
115 мм
обороти на празен  
ход: 10 000 об./мин. 
xx 02889702

Перфоратор STATUS MPR38
мощност: 870W
енергия на удара: 3,5J
обороти на празен 
 ход: 0-1300
честота на удара:  
5100 /мин
диапазон на  
пробиване -  
бетон 28мм
xx 06004460

Акумулаторен 
винтоверт CSL-
12FLi STATUS
напрежение: 12V
батерия: 1.5 Ah/ Li-
Ion - 2бр.
скорост на въртене: 
0-1300 об./мин
въртящ момент: 
16/32Nm
степен на 
регулиране: 14+1
продължителност 
на зареждане: 1час
xx 06027353

PVC врата за 
баня
размери: 70 х 
200 см
лява и дясна
цвят: бял 
xx 21465208
хх 21465222

49,99
69,99

-20 лева

НОВО

ВРАТА 
АСПЕНДОС 

размери:  
80х200 см 
90х200 см 
70x200 см
леви и десни 
xx 03725115
хх 03725122
хх 03725139
хх 03725146
xx 03739716
xx 03739723

Външна 
входна 
врата  
TORONTO 
златен дъб 
размери: 
908x2068 мм
лява и дясна
xx 03734995
хх 03735008

89,99
99,99

КАСА 7 СМ

 с брава, дръжка и решетка

469,–
499,–

Сгъваема 
врата Plaza
203х88см
различни 
цветове
xx 22470041
xx 22470072
xx 23418264

111,–
129,–

79,99
89,99

Врати с монтаж до ключ

Здрави и 
качествени врати 

за Вашия дом!

www.home-max.bg   безплатен телефон за връзка с нас: 0800 150 80

ВНИМАНИЕ! Размерът на вратата се определя от 
ширината и височината на отвора, но също така и от 
дебелината на зида. 
ПОПИТАЙТЕ НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ, ТЕ ЩЕ ВИ 
ПОМОГНАТ ДА ОПРЕДЕЛИТЕ РАЗМЕРИТЕ, КАКТО И 
ДАЛИ ВРАТАТА, КОЯТО ВИ ТРЯБВА Е „ЛЯВА“  ИЛИ 
„ДЯСНА“.

1. Богат избор 
Изберете  от нашето разнообразие от 450 входни, интериорни и 
гаражни врати.

2. Преди изпълнението
Вземете размери на мястото, където ще поставяте вратата.  

3. Транспорт и доставка
При покупка над 200 лева, ще доставим вратите  до Вашия обект, 
дом, апартамент в рамките на града.

Монтаж и гаранция за качество
Нашите професионални майстори ще демонтират старите Ви 
врати и ще монтират новите. Предлагаме и гаранция за качество 
на материалите и услугите.
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ИНТЕРИОР ИНТЕРИОР

Заповядайте при нас, за да изберете Вашите завеси и пердета!

Живей в тон в освежения си дом! 
Потопете се в магията на цветовете!

1.Богат избор
Изберете плат от голямото разнообразие в нашия магазин - над 500 
вида във всякакви цветове, десени и качество.

2. Преди изпълнението
Вземете размери на мястото, където ще поставяте пердето или 
завесата. Нашите консултанти ще Ви помогнат да определите точния 
размер на плата за Вашето перде и завеса.

3. Цена на услугата
Избирате сред набор от видове перделъци или улей като цената на 
услугата е:

При закупен от нас плат – 2,49 лв. с ДДС
С плат на клиента – 3,49 лв. с ДДС

4. Срок на изпълнение на услугата
Професионалните ни шивачи само за 3 дни ще изпълнят Вашата 
поръчка.

5. Монтаж и гаранция за качество
Ние даваме гаранция за качество на материалите и услугите. Ще 
доставим и монтираме Вашите пердета, завеси и корнизи бързо и в 

предварително уговорено с Вас време.

1. Богат избор 
Можете да намерите базови интериорни и фасадни бои, бои за 
влажни помещения и мазилки, както и цветни концентрати към тях. 
Какъв цвят да изберете? Какъв вид боя или мазилка? При нас има 
избор от над 500 вида бои, а цветовете са безброй…в зависимост 
от Вашия вкус и предпочитания. 
2. Преди изпълнението
Ще предложим и консултация, ако желаете, за да изготвим 
индивидуално предложение, съобразено с Вашите изисквания. 





-15%

ТАПЕТИ 

ИЗРЕЖИ И ПОКАЖИ НА КАСАТА В МАГАЗИНА
* не важи за промоционални артикули
** офертата важи за периода на 
брошурата: 04,08-17,08,2016

НАД 10 ЛЕВА

НА ВСИЧКИ
Декоративни 
XPS таванни 
плоскости
размер: 50 х 50 х 
0.8 см = 2м2
xx 11034490

3,99
4,99

-20 %

Декоративни 
3D XPS таванни 
плoскости 
размер: 50 x 50 см 
= 2 м2
цвят: сив, беж
подходящи за стени 
и тавани
топло и 
шумоизолация
подходящи за 
боядисване
скрива 
неравностите по 
тавана
бърз и лесен 
монтаж
xx 23610972

8,99
11,99

-25 %

Бяла интериорна 
боя мат Spectra 
Super  
покривност 10м2/л  
хх 11047476 2,5 л 9,99
хх 11047469 9 л  29,99
хх 11047452 15 л  49,99
хх 11047445 28 л 89,99

9,99 DuluxMat 
Брилянт
покривност 13 м2/л 
за един слой
бяла
7 л на цената на 5 л 
хх 11055402

49,99

Алкидна боя за 
метал Dekorator 3в1 
ръждопреобразувател, 
грунд и боя в едно
различни цветове
хх 11028017 500 мл 7,99
хх 11028024 2,5 л 34,99

7,99
от Леко яхт лак 650 

мл
предназначен за 
лакиране на дървени 
повърхности на
oткрито
устойчивост на вода 
и алкалнодействащи 
вещества
7 г защита в 
комбинация с грунд
xx 21193552 0,6 л 4,99
хх 23371965 2,5 л 16,99
хх 23371958 20 л 129,-

4,99
Деко мазилка 
за валяк Spectra 
Rollputz 25кг 
бяла; може да се 
тонира; покривност: 
0,25 - 1,25 м2/кг
xx 11047612

74,99

Разредител за 
алкидни бои и 
лакове Оргахим 
900 мл
хх 23580565

4,9916,99

Завеса Маева
ширина: 280 см
десени: каре беж 
и червен
xx 11050315

Завеса Барок
ширина: 280 см
цвят: беж и сив
xx 11050292

19,99 19,99

Прозрачно 
перде  
Florence
ширина: 290 см
цвят: лила,  
беж и бял
xx 12023646

 безплатен телефон за връзка с нас: 0800 150 80   www.home-max.bg

Тониране на бои в 
2 лесни стъпки

Ушиване на 
пердета и завеси

Красиви пердета и 
завеси за вашия дом

3. Цена на услугата. 
При тонирането се заплаща единствено колоранта, в зависимост от 
избрания от Вас цвят. Следете редовно нашите брошури и тонирането 
на дадени цветове може да е безплатно за Вас през определени 
промоционални периоди.

Гаранция за качество
Всеки от нашите магазини разполага с тонираща машина, а 
изборът на цветове се извършва по каталози. При тонирането ние 
внимателно контролираме процеса, за да гарантираме, че крайният 

продукт ще бъде с избрания цвят и нюанс. 
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ИНТЕРИОР

79,99

Кухня Ники II*
цвят ванилия/венге
долни шкафове: 
190х60х85 см
горни шкафове: 
250х32х68 см
хх 22489746

Кухненски 
смесител 
Арамис
стоящ
С изтеглящ се 
чучур
xx 07026683

Кухненска 
мивка за 
вграждане
размери: 49x47 см
покритие: хром/
гланц
отвор за смесител
със сифон, скоби и 
уплътнение
xx 07028755

Плот за вграждане ARIELLI 
AE-202SM 
брой нагревателни зони: 2
механично управление
вид плот:  керамичен
мощност на зоните предна - 1,2 
kWh задна - 1,8 kWh
кант: инокс
размер на плота: 51 x 29 x 4,6 см
размер на отвора за вграждане: 48 
x 26 x 4,6 см 
xx 11023777                                                      

Комплект  
маса с 4 стола
маса: 110х70х75 см
материал: МДФ, стомана
цвят: светъл
xx 11055631

549,–

149,–

129,–

449,–

само в

НОВО
дълбочина: 22см.

Фурна за вграждане  
ARIELLI AME-765SS 
енергиен клас: А
обем на фурната: 65 л.
брой функции: 7
механично управление 
нива на готвене: 5
покритие против отпечатъци  
от пръсти
двойно предпазно стъкло
алуминиева дръжка
размер на продукта (В/Ш/Д): 59,5/59,5/57,5 см
хх 11023760 

Фурна и плот за вграждане ARIELLI

139,–
169,–

-30 лева

259,–
319,–

-60 лева

Кухня Фреш* 
260 см
цвят астра + лайм, 
с ТУП титан
долен ред 
120+80х85х60 см
горен ред 
260х65х30 см
xx 11021896

НОВО

89,99
99,99

Аспиратор Cata F 2060 
цвят: кафяв/бял 
механичен контролен панел
3 нива на мощностмакс. капацитет  
190 m3/h; метален филтър
макс. консумация  
на ел енергия 90W
широчина 60 см
xx 22737915  
99,99 89,99                                                 
хх 22737786
99,99 89,99

129,–

Електрически  
бойлер  
Bravissimo
мощност: 1500 W
терморегулатор
Bio glasslined емайлиран 
водосъдържател
метален възвгратно-
предпазен клапан
5 години гаранция
Монтаж под мивка
Хх22625601
Монтаж над мивка
xх 22625557

БЕЗПЛАТНО
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ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ МДФ И ПДЧ МАТЕРИАЛИ И ДЕКОРИ

www.home-max.bg   безплатен телефон за връзка с нас: 0800 150 80

3D проектиране на кухня
Дайте нов живот на 

Вашата кухня

1. Богат избор 
Изберете кухня при нас между над 1500 комбинации от цветове, фурнири, 
качествени материали и функционалности.

2. Преди изпълнението
Вземете размери на помещението, където ще поставяте кухнята. Донесете 
Вашите размери. 

3. 3D планиране
 Ние ще направим безплатно* 3D модел на Вашата нова кухня като може да 
променяте цветове и материали докато постигнете  желания резултат.

4. Уреди за вграждане
Ще Ви предложим висококачествени уреди за вграждане от марки от 
различен ценови клас както и всякаква друга черна и бяла техника за 
Вашия уютен дом.

5. Транспорт и монтаж
Ще доставим на адрес в удобно за Вас време и ще извършим 
професионален монтаж на новата Ви кухня, а също и демонтаж, ако е 
необходимо.

6. Гаранция за качество
Ще ви предложим гаранция за качество на материалите и услугите. 

Всичко за Вашата кухня под нашия покрив!
*При поръчка на стока от нас.

Кухнята е сърцето на всеки дом
Любовта на мъжете минава през...

кухнята.

3D

 *Комплектът не влючва показаните електроуреди и аксесоари.



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,  
 тел.: 056 / 56 32 16

Работно време:  
Всеки ден: 9:00 – 20:00

ВЗЕМИ НА ИЗПЛАЩАНЕ
НЕ Е НУЖНО ДА ПЛАЩАТЕ 
ВЕДНАГА. ЩЕ РАЗСРОЧИМ СУМАТА 
НА ВАШАТА ПОКУПКА, ЗА ДА ВИ Е 
ЛЕСНО И УДОБНО.

УШИВАНЕ НА ПЕРДЕТА
ИЗБЕРЕТЕ ПЛАТА И ПРЕДЕЛЪКА, 
НИЕ ЩЕ УШИЕМ ПЕРДЕТАТА.

РЯЗАНЕ НА КАБЕЛИ
ПРЕЦЕНЕТЕ КОЛКО КАБЕЛ ВИ 
ТРЯБВА, НИЕ ЩЕ ГО ИЗМЕРИМ И 
ОТРЕЖЕМ.

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАНЯ
СЪЗДАЙТЕ МЕЧТАНАТА БАНЯ И 
НЕ ХАРЧЕТЕ ИЗЛИШНО. ОСВЕН 
ПРОЕКТ ЩЕ ВИ ДАДЕМ ГОТОВИ 
РЕШЕНИЯ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ И 
КОМПЛЕКСНА ЦЕНА.

МОНТАЖ
 МОНТИРАМЕ ПОДОВИ 
НАСТИЛКИ, ВРАТИ, 
КЛИМАТИЦИ, КУХНИ И ДРУГИ.

РЯЗАНЕ НА ДЪРВО
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ И ПОЛУЧЕТЕ 
ДЪРВЕНИТЕ ПЛОСКОСТИ ВЪВ 
ВИДА И РАЗМЕРА, КОЙТО ВИ 
ТРЯБВА.

ТОНИРАНЕ НА БОИ
 СЪЗДАВАМЕ НОВИ ЦВЕТОВЕ И 
НЮАНСИ СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС.

ВЗИМАНЕ НА РАЗМЕРИ
 НАШИТЕ МАЙСТОРИ ЩЕ ДОЙДАТ 
НА МЯСТО И ЩЕ ВЗЕМАТ ТОЧНИ 
РАЗМЕРИ ВМЕСТО ВАС. 

ДОСТАВКА ДО ДОМА
 ТРАНСПОРТИРАМЕ ПОКУПКИТЕ ВИ 
ДО ПОСОЧЕН ОТ ВАС АДРЕС.

Ел. скара RYBINO 900W, 1600W,  
(с капак/без капак)
хх 23362307 900W 22,99 18,49
хх 23362093 900W 24,99 19,49 
хх 12027774 1600W 29,99 24,99

Чушкопек троен 
RUBINO 1600 W
с три гнезда
хх 22891303

Машина за мелене на 
домати Rohnson R 545
капацитет до 50 кг/ час
обратно въртяща функция
макс. мощност на мотора: 
1000 W
ном. мощност: 300 W
ниско ниво на шум
хх 12027729

www.home-max.bg

18,49
22,99

до-20 %

от

26,99
29,99

89,99
99,99

61,99
69,99

Инверторен климатик  
GREE GWH12MA-K3DNA3L
Размери вътрешно тяло: 79 х17.4х26.5
Размери външно тяло: 84.2х32х59.6
Енергиен клас A++/A+
Капацитет охлаждане: 3 500 W
Капацитет отопление: 3 800 В
интелигентна система за обезскрежаване
Разполага със система  
за самопочистване
I-Feel мини сензор в  
дистанционното управление
xx 07026324

Блендер Philips  
Daily Collection HR205
мощност: 350 W
вместимост на каната: 1, 25 л
нечуплива пластмасова кана
кръстосани ножчета от 
неръждаема стомана
1 скорост и импулсен режим за 
меки и за твърди съставки
подходяща за приготвяне на 
здравословни шейкове, сосове и 
натрошен лед
възможно почистване в 
съдомиялна машина
xx 12027989

749,–

Вентилатор на стойка 
YF-40A
Размер: Ø 40см
Мощност: 45W         
Три степени на регулиране 
на мощността   
Осцилация        
Височина 1,25 м
xx 07024801

21,99


