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Орхидея Фаленопсис 
ф 9 см, височина: 28-38 см
6+ цвята, различни цветове
хх 22565822

Азалия
ф 12 см
височина: 20-25 см
различни цветове
xx 09011960

Азалия
ф 12 см
Азалия

7,99
/бр.

15,99
/бр.

Орхидея Фаленопсис
Ф 12 см, 
височина: 50-70 см
2 стебла, 8+/10 цвята
различни интересни цветове
хх 09023635

Бегония
ф 9 см
височина 20 см
различни цветове
xx 09012790

5,99
/бр.

Бегония
ф 9 см
Бегония
ф 9 см

Роза микс 
ф 10.5/Н:25-30 см
различни цветове
хх 09023628

6,99
/бр.

Циклама
ф 12 см
различни цветове
хх 02300467

4,99
/бр.

Циклама

Иглика  
Ф 10,5 см
различни цветове
хх 01768374

1,99
/бр.

Зюмбюл 
ф 7 см/Н: 13-15 см
30+ цвята
1 луковица
различни цветове
хх 02682365

Теменужка  
Ф 9 см
различни 
цветове и 
видове
хх 021363856

Теменужка  Теменужка  

0,89
/бр.

Комплект 2 бр. 
саксия за 
орхидея 
с включена подложка 
с механизъм за 
заключване
ф 13.5 см
цвят бял (прозрачен)
xx 09015531

Комплект 2 бр. 

с включена подложка 

5,99
/бр.

ВЪВ ВАШИЯ ГРАДВЪВ ВАШИЯ ГРАД
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 8 МАРТ 

8,99
/бр.

1,59
/бр.
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Сортови рози
опакован корен
различни сортове, напр.: Landera, Pascali, Rina Herholdt, 
Grand Chateau, Queen Elizabeth, Orient и др.
xx 22663375

15,99
/бр.

Рози мини дръвчета
различни цветове
опаковани в 
кашон
височина: 
40-50 см
xx 22169884

ВЪВ ВАШИЯ ГРАДВЪВ ВАШИЯ ГРАД
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 8 МАРТ 

Лимон 
пакетиран 
в саксия и кутия
xx 09015197

8,99
/бр.

Магнолия
ф 9 см
пакетирана в кутия
xx 09004344

6,99
/бр.

Лози 
десертни сортове
бяло и червено 
грозде
xx 23933521

4,99
5,99

/бр.

Овощни 
дръвчета
пакетирана бала
височина 150/170 см
разл. сортове: 
ябълка, 
круша, 
вишна
xx 21501371

4,99
/бр.

Клематис
ф 9 см
пакетиран в кутия
xx 09003965

6,99
/бр.

Корени рози
многогодишни
чаен хибрид и 
катерливи
различни цветове
опакован корен
xx 21268670

1,69
1,99

/бр.

Жасмин
ф 9 см
Непретенциозен 
храст, виреещ 
при всякаква почва, 
на слънчеви до 
полусенчести места.
пакетиран в кутия 
xx 09009691

2,99
/бр.

2,49
/бр.

Сортови рози

0,99
/бр.3,99

/бр.2,59
/бр.

Вистерия
ф 9 см
пакетирана 
в кутия
xx 09015166

6,99
/бр.

Хортензия
ф 9 см
пакетирана в кутия
xx 09003958

5,99
/бр.

Лактофол тор за 
орхидеи, азалии и 
рододендрон 0.250 мл
1 стъпка за растеж
хх 09003040
2 стъпка за 
цъфтеж
хх 09015814

Универсален 
тор PLUS 1 л
xx 09005464

само в

Български 
сортовe 
семена
РОЗОВ ДОМАТ
xx 09014336

0,99
/бр.

Български сортовe 
семена
КРАСТАВИЦИ
ГЕРГАНА
xx 09014237



безплатен телефон за връзка с нас: 0800 150 80

MОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В НАШИТЕ МАГАЗИНИ ПРЕЗ МАРТ 

7,99
/бр. 9,99

/бр.

Плодови храсти
ф 9 см
различни видове: 
цариградско грозде, 
малина, къпина, 
черница
пакетирани в кутия
xx 80954118

6,99
/бр.

Костилкови 
дръвчета
пакетирана бала
височина 150/170 см
различни видове: 
орех, лешник, бадем
xx 24095624

9,99
/бр.

Зимоустойчиви 
храсти
ф 9 см
различни видове, напр. азалея, 
клематис, дицентра, 
рододендрон, 
люляк, хортензия,
хибискус
пакетирани 
в кутия
xx 80954125

6,99
/бр.

Семена за висококачествени 
хибридни сортове петуния “ Цветар”
Семената от тази серия са обвити с бяла торова обвивка, която 
осигурява нужните хранителни елементи. По този начин се 
подсигурява задържането на семената върху повърхността на почвата 
и правилното развитие на растението. 
xx 09014084, 09014077, 09014060, 09014053, 09014046, 
09014022, 09013995, 09013940, 09013964

от1,69
/пак.

Семена за висококачествени 

Семена за цветя и зеленчуци 
Home Garden 
xx 09014381
хх 09014473
хх 09014664

само в

Семена за цветя и зеленчуци 

само в

от0,89
/пак.

хх 09014701 
хх 09014749
хх 09014855

50 бр.

8,99
/оп.

Луковици Гладиоли
40 бр. грандифлора
хх 21532337
30 бр. Perfect 
Partners
xx 09022485

9,99
/оп.

30 бр.

40 бр.

1,79
2,99

-40%

Ножица за 
клони 
30”-38” TG
с разтегателна 
алуминиева дръжка 
хх 08000293

19,99
Ножица за 
ашладисване 
TG
с три приставки
xx 08000262

21,99
Уред за 
привързване 
TG
xx 08000842

39,99

Електрически 
храсторез
мощност: 500 W
дължина на ножа: 45 см
скорост на рязане: 
3500 об./мин.
разстояние 
между
зъбците: 16 мм
xx 24289801

69,99

Плодови храсти 
ф 9-10 см, Н: 20 см
различни видове
например: малина, къпина, черница и други
xx 09024007/ 09024014/ 09024021/ 
09024038/ 09024045/ 
09024052/ 09024069/ 
09024076/ 09024083/ 
09024090/ 09024106/ 
09024113/ 09024120

Ароматни селекционни 
рози
различни 
висококачествени 
селекции и сортове - 
Tantau, Kordes, 
Harkness
xx 09013926

АА екстра качество

Пролетни 
луковици
разл. видове
гладиола, 
лилиум, 
далия, 
анемония и др. 
xx 70995954

Луковици 
Фрезия
микс 50 броя 
в опаковка
xx 09013315
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Мотофреза 
Forteco F60
работна ширина: 
регулируема 30/60 см
брой скорости: една напред
xx 23860636

регулируема 30/60 см
брой скорости: една напредброй скорости: една напред

170 см3
мощност: 5,7 к.с.

Бензинов четиритактов двигател с 

въздушно охлаждане SUMEC

499,-
599,-

-100 лева 999,-
Фреза  Н750
работна ширина: 50 см
дълбочина на фрезоване: 7,5-35 см
диаметър на ножовете: 34 см
една скорост
xx 08011466

999,
Фреза  Н750
работна ширина: 50 см
Фреза  Н750
работна ширина: 50 см
Фреза  Н750
дълбочина на фрезоване: 7,5-35 см
диаметър на ножовете: 34 см
една скорост 999,
работна ширина: 50 см
дълбочина на фрезоване: 7,5-35 см
диаметър на ножовете: 34 см

Бензинова 
косачка 541SW
височина на косене: 25-75 мм 
двигател: 99 см3
шир. на косене: 41 см
обем на коша: 40 л
самоходна
xx 08011343

379,-

Помпа за 
мръсна вода 
BDP 3230
мощност: 320W
макс. дебит: 
8000 л/ч
макс. 
дълбочина: 5 м
xx 08003379

до
 и

зч
ер

пв
ан

е 
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Градинска 
пръскачка 
20 л
xx 23906303

34,99
59,99

79,99

-25 %

Градинска 
люлка 
Iskia Basic
триместна
размери: 170х110х153 см
цвят: таупе
xx 08012210

109,-
149,-

-40 лева

Стол Вела
пластмасов, 
ниска облегалка
Размери: 
53,5х41х76 см
цвят: бял
xx 08001795

7,99

Грил 
камина 
Пирано
Размери:  
65х49х192 см
хромиран грил 
на три нива 
45х33
употреба с 
дървени въглища
xx 08002143

209,-
259,-

-50 лева

Градинска гарнитура MADURA
пластмасова; цветове: бял или антрацит
1 х пейка: 114х55х82 см; 2 х стола: 54х56х81 см;
1 х маса: 76х49х43 см
xx 08021724

199,-

Заповядайте на щандовете ни във Вашия град
до 8 март:

Работно време: Понеделник – Събота: 8:00 – 20:00 ч. ; Неделя: 9:00 – 20:00 ч.

гр. Силистра  -  бул. “Цар Симеон 
Велики” №33, срещу ССВ
гр. Хасково  -  площад Общински 
(ул.“Сан Стефано“, северно от 
сградата на Общината)
гр. Шумен  -  бул. “Славянски” №17, 
пред магазин Silver и Telenor

гр. Бяла  -  Център
гр. Ботевград  -  Общински пазар
гр. Враца  -  Централна пешеходна зона
гр. Казанлък  -  площад Севтополос
гр. Карнобат  -  бул. “България” №11
гр. Ловеч  -  Централна пешеходна зона 
гр. Пазарджик  -  Градски пазар №16
гр. Перник  -  Център

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

Адреси на магазини ХоумМакс:

Електрическа косачка 
SKIL 1300 
мощност: 1300W; шир. рязане: 33 см
височина на 
рязане: 
20-40-60 мм
обем на коша: 
30 л
xx 08013224

149,-

/сет

мощност: 6,5 к.с.

Бензинов четиритактов двигател 

196 см3




