
Inverteres Split klíma Tosot
hûtô-fûtô, inverteres technológia, hûtés A++ energiaosztály, fûtés 
A+ energiaosztály. R410a hûtôközeg, intelligens, automata mód, 
LED-kijelzô, idôzítô, párátlanító mód, automata tisztítás, turbógomb, 
3D levegôáramlás, R410a hûtôközeg, távirányítóval, 3 év garancia 
  9000 BTU 2,5 / 2,8 kW 109.990,- 66484518

12000 BTU  3,2 / 3,4 kW 119.990,- 66484527

Kizárólag Telepítési Tanúsítvánnyal rendelkezô Vásárlóinkat 
szolgálhatjuk ki. Részletek a szakáruházainkban.

Garnitúra Janina
4 részes, 1 db asztal (100 x 50 x 35 cm), 2 db fotel (70 x 80 x 80,5 cm), 
1 db kétszemélyes kanapé (120 x 80 x 80,5 cm), 3 db egyszínû 
ülôpárnával és 4 db egyszínû hátpárnával
66441328  Dekoráció nélkül!

Legjobb ár garancia!
Akciós és %-os termékekre is!
Amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül azonos gyártó 
minden paraméterében megegyezô termékét máshol olcsóbban 
találja meg, és ezt nekünk igazolja, úgy nálunk a szóban forgó terméket 
12%-kal olcsóbban kapja meg versenytársunk áránál.

Kivételt képeznek az interneten közzétett ajánlatok, illetve az egyedileg készített ajánlatok.

159.990,-

Akkus fûnyíró
Bosch Rotak 37LI
Li-Ion akku 36 V / 2,6 Ah, 
37 cm-es vágásszélesség, 
központi, 10 fokozatú
 magasságállítás, 
40 l-es fûgyûjtô, súlya 13 kg,
5 év  garancia 
66483065 

2 db 36 V Li-Ion 
akkuval!

INGYENES 
házhoz szállítás!

Ha szakáruházainkban most 100.000 Ft felett
vásárol, 40 km-es körzetben, súlykorlátozás nélkül
ingyen házhoz szállítjuk a megvásárolt termékeket.

Érvényes: 2016. június 14. – 2016. június 30.

www.bauhaus.hu

229.900,-

109.990,-/tól



2

Ahol a jobb termékek   

5.890,-

Nyugágy
fém vázas, textilén fekvôfelülettel, 
különbözô színekben
66382588
Dekoráció nélkül.

45.990,-

69.900,-42.990,- 9.990,-

Mûanyag tároló 
Sherwood
270 l
antracit  66461894

barna  66461900

Napozóágy Daytona
mûanyag rattan, barna és grafi t 
színben, bézs és szürke párnával
66276247, 66437901

INGYENES
házhozszállítás!*

Garnitúra Selina
6 részes, 3 sarokelem (87 x 87 x 66 cm), 
2 középelem (87 x 74 x 66 cm) 
1 asztal (75 x 75 x 30 cm), fehér vagy kék, 
mosható ülô- és hátpárnákkal
66438524, 66438515 
(dekoráció nélkül)
* 40 km-es körzetben ingyenesen házhoz szállítjuk!

359.900,-

Mûanyag rattan 
fotel Georgia 
dönthetô támlás, 
fémvázas
22922852

Mûanyag rattan 
klubfotel Mia
acélvázas 
22175221

Fonott 
bisztrószék 
Maike
fémvázas
20384739
Dekoráció nélkül!

db

7.990,-
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Felfújható masszázsmedence SPA-POOL MIAMI
4 férôhelyes, perforált légcsatornák biztosítják a megfelelô pezsgôélményt, 
digitális kezelôpanel, légbefúvó és gyorsfûtô rendszer, vízforgató, védôhuzat, 
800 literes ûrtartalom, méret: 180 x 65 cm 66357601

Felfújható masszázsmedence LED-világítással PARIS
4-6 férôhelyes, 945 literes ûrtartalom, Lay-Spa masszázsrendszer, 
szûrôberendezés, gyorsfûtô rendszer, felfújható termotetô, távirányítással 
mûködtethetô 7 színû LED-világítás, gyors egyszerû telepítés, súly: 39,3 kg
66474704

119.990,-

Oszlopos grill
nemesacél kialakítás, 
grillezôfelület: kb. 39 cm, 
krómozott grillráccsal, 
szénráccsal és nyárs-
garnitúrával, méret: kb. 
54 x 84 x 44 cm
17483644

16.990,-
Gázgrill Iowa
2 lánggal, kb. 126 x 40 x 99 cm,
teljesítmény: 6 kW/h, grillezô felület:
49 x 29 cm, melegentartó-rács:
40 x 20 cm, hômérôvel
22446981

49.990,-

Gömbgrill
grillezôfelület kb. 44 cm, 
zománcozott tûztér 
és fedôlemez,
krómozott grillrács és 
hamugyûjtô
17483761

11.990,-
Gázgrill Canberra
4 égôfejes, grillezô felület: 78 x 45 cm,
méret: kb. 112 x 145 x 60 cm, 
melegentartó-rács, oldallap, oldalsó 
fôzô, hômérô
22205632

129.990,-

Gázgrill Sydney
3 égôfejes, grillezô felület: 60 x 45 cm,
méret: kb. 112 x 127 x 60 cm, 
zománcozott grillrács, 2 oldallap, 
hômérô
20736233

89.990,-

Tartozék: szûrôberendezés

Fémvázas medence
366 x 76 cm, 6500 l, 30 perc alatt összeállítható, a horganyzott, porszórt váznak 
köszönhetôen nagyon stabil, vízszûrôvel, létra nélkül 20807795

46.990,-

Fémvázas medence Family
260 x 160 x 65 cm 20807801

25.990,-

Kôgrill Dallas
két részbôl álló könnyûbeton, 
krómozott grillrács, tûztér 
samottból, tûztér mérete: 
47 x 32 cm, méretek: 
(ma x mé x sz): 
180 x 56 x 86 cm,
súlya: 220 kg
Kizárólag vevôrendelésre!
Dekoráció nélkül!
17485288

38.990,-

159.990,-
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Virágcserép Algavre
mûanyag, téglavörös, tóp, 
antracit színekben
30 cm  1.990,- 
17581175, 
20067049,
20065478

Virágtartó Landhaus
mûanyag, 8-féle színben
átmérô: 30 cm,
21299809

3.990,-

db

1.190,-

Swing szolár
leszúrható szolárdekoráció, 
fl exibilis, szitakötô, madár, 
liliom és pillangó formákkal,
kb. 110 cm magas, 
1 LED-del, színváltós, 
akár 8 óra világítási idô 
66361666

1.190,-

Nappal töltôdik,
este világít!

Szolárgömb   
Ø kb. 20 cm, IP44, 

akkuval,
4 x 0,06 W LED, 

színváltós, 
fehéren vagy 

színesen világít, 
akár 8 óra 

világítási idô, 
leszúrható
22957261

2.190,-

Szpot- 
szolárlámpa
mûanyag,
mozgatható szpotfej, 
kb. 32,5 cm magas,
3 x 0,06 W fehér LED, 
világítási idô 6-8 óra
22622541

Szolárlámpaszett 
Big  
nemesacél, 
kb. 55 cm magas,
leszúrható,  Ø kb. 7,8 cm,
2 x 0,06 W LED, 
világítási idô akár 8 óra
(1 db = 1.372,5)
20394251     

5.490,-

1.990,-

Szolárfüggôlámpa
2 db, dekoratív üveggel, 
1 melegfehér LED, 
akkuval, kb. 6 cm magas, 
Ø kb. 6 cm, 
világítási idô 
akár 8 óra
(1 db = 995,-)
23783797

2 darabos 
csomag

Virágláda Baroque
40 x 40 x 33 cm, kezeletlen
66461469

9.990,-

Virágláda Rustica 
80 x 40 x 27 cm, kezeletlen
66410249

7.990,-

Porcsinrózsa - Portulaca
egyszerû, kedves, vidám színekben 
pompázó, telt virágú növény,
cserépméret: 9 cm 66030300

Fûszernövények
cserépméret: 9 cm 298,- 
(pl. bazsalikom, petrezselyem, rozmaring stb.)
66024543

160,-

Pistike 
(Impatiens New Guinea)
cserépméret: 10,5 cm 
66021058

Évelô növények
virágzó évelô növények nagy választékban 
cserépméret: 14 cm 750,- 66376280
cserépméret: 17 cm 1.350,- 66222417

595,-

Szolárlámpa 
Buddha

LED-del, 
mûanyag,

IP44,
kb. 30 cm 

magas
66282341

3.990,-

4 darabos csomag

750,-/tól

1.990,-

db

298,-
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6.490,-

Horganyzott fonott háló
20 m hosszú, 1,5 m magas (1 m = 500,-) 66280363

tekercs

9.990,-

Horganyzott és 
fekete lakk festékkel 
porfestett kivitelek, 
további festést nem 
igényelnek!

19.990,-/tól

Kerítéscsalád Londyn
1  kerítéselem 2000 x 1300 mm  19.990,- 66474847
2  Kiskapu (balos és jobbos) 1000 x 1600 mm 24.990,- 66474829, 66474838
3  kétszárnyú kapu 4000 x 1600 mm  99.990,- 66474883
4  kétszárnyú kapu motorral 4000 x 1600 mm 169.990,- 66474892

2 3

4

1

A kapuk motorral is 
megvásárolhatók!

4
5

1

2

3

8.990,-/tól

Kerítéscsalád 
Fétiche
masszív, 40 x 44 mm-es 
kerettel, bordázott
8 x 95 mm-es lamellákkal, 
inox csavarokkal fogatva, 
magasnyomáson 
impregnált faanyagból

1 2 3 4 5

Méret 90 x 180 90 x 180 íves 180 x 90 íves 180 x 180 180 x 180 íves
Cikkszám 66461478 66461502 66461520 66461441 66461487

Ár 8.990,- 9.990,- 9.990,- 14.990,- 15.990-

Kiskerítés
Panorama
barna színû, 110 cm hosszú,
45 / 28 cm magas 

1.690,- (1 m = 1.536,-)
66371416

Leszúrható ágyásszegély 
Bocage
hossza 55 cm, 
magassága 15 / 30 cm

549,- (1 m = 998,-) 
66410230

Ágyásszegély
telített fából

4,6 x 20 x 180 cm 949,- 
(1 m = 527,-) 66372002

4,6 x 30 x 250 cm 2.490,- 
(1 m = 996,-) 66131319

4,6 x 40 x 250 cm 3.290,- 
(1 m = 1.316,-)
66131337

549,-/tól

Szakáruházainkban minden 
szükséges tartozékot megtalál!

Kerítéstábla 
Nylofor
horganyzott, 
hossza 2,43 m,
magassága 1,53 m, 
lyukosztása:
7,5 x 20 cm
66286671
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16.990,-

Esôvízgyûjtô 
Water 
Container
220 l-es, szürke 
színû, talppal, 
ereszcsatorna 
bekötéssel, 
csappal és 
tetôvel
66415110

7.990,-/tól

Tömlôk
25 m-es, hosszú élettartamú 
6 rétegû tömlô, 
csavarodásmentes kialakítással 
1/2"-os 66353025 7.990,-
3/4"-os 66353034 15.990,-
1"-os 66353043 22.990,-

Fém tömlôskocsi
60 m ½”-os vagy 
30 m ¾”tömlôhöz, 
állítható fogantyúval,
tömlô nélkül
22269124

12.590,-

Tömlôskocsi 
50 m ½”-os vagy
35 m ¾”-os 
tömlôhöz,
állítható 
fogantyúval,
tömlô nélkül
22265405

7.890,-

5,5 bar

Mélykútszivattyú 
Elpumps BP 1/4“
1300 W, 
vízszállítás: 3000 l / óra,
max. emelômagasság: 55 m,
járókerekek száma: 1
66226516

57.990,-

*

*Az összes elektromos és motorhajtású gépre, 
garanciális feltételeink teljesülése esetén.

Kerti szivattyú
AL-KO JET 1300
1300 W, max vízszállítás: 5000 l / h, 
max. emelômagasság: 50 m,
max. nyomás: 5 bar,
5 év  garancia
66469481

33.990,-

Elektromos sövényvágó Ryobi RHT 7565 RL
750 W, 65 cm késhossz, max. 3,4 cm ágvágás, 
súlya 4,4 kg, 5 év  garancia
66411163

Forgatható fogantyú!

Benzines fûnyíró 
AL-KO CLASSIC 

4.66 P-A
46 cm vágásszélesség,

7 fokozatú, központi
magasságállítás,
65 l-es fûgyûjtô,
5 év 

garancia
66469214 

69.990,-

Elektromos fûnyíró 
Ryobi RLM15E36H

36 cm vágásszélesség,
5 fokozatú, központi

magasságállítás,
45 l fûgyûjtô,

5 év 
garancia

66411145 

47.990,-

Elektromos fûnyíró 
AL-KO CLASSIC 

4.2 E PLUS
42 cm vágásszélesség,

6 fokozatú, központi
magasságállítás,
48 l-es fûgyûjtô,
5 év 

garancia
66342139 

44.990,-

26.990,-

5 év  garancia minden   
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Asztali körfûrész 
Herkules TKS 2000S
2000 W, vágási mélység 85 mm, 
asztalméret hosszabbítással 
945 x 640 mm, 
tárcsaátmérô 250 mm, 
5 év 
garancia
66385684

Festék- és 
habarcskeverô 
Herkules
HM-120C
1200 W, 
fordulatszám
0 - 700 / perc, 
súly 7,2 kg,
5 év  
garancia
23611117

Csempevágó Herkules H-FS 921
900 W, üresjárati fordulatszám 2950 / perc, 
max. vágási magasság 90°/45°-nál:
41 / 25 mm, tárcsa Ø: 200 x 25,4 mm,
5 év  garancia
22469173

37.990,-19.990,- 28.990,-

Lézeres távolságmérô
Bosch PLR 50
méréstartomány 0,05 - 50 m, 
pontosság +/- 2 mm, kihajtható 
mérôcsúcs, terület- és térfogatszámítás, 
memória, hordtáskával, elemmel, 
5 év  garancia
66049041

26.990,-

20.990,-

57.990,-

Sík vonallézer PLL 360
önszintezô, 360°-os vonallézer, 
munkatartomány
max. átmérôje 20 m, 
pontosság 0,4 mm/m
66100081

Csempézôlézer Bosch PLT 2
speciálisan csempézéshez, burkoláshoz 
kifejlesztve, jelentôsen megkönnyíti 
a pontos munkavégzést, 2 db 90°-os 
lézervonal, 3 db beépített vízmérték, 
beskálázott élek, mágneses talp, hatótávolság 
max. 7 m, pontosság +/- 0,5 mm / m
66049032

Faldetektor Bosch PMD 10
felderíthetô anyagok: elektromos áram, 
vas vagy színesfém, fa és fém
alapszerkezet
szárazépítésû
falakban
66191322

Magasnyomású mosó 
Kärcher K 2 Compact
1400 W, vízszállítás: 360 l / óra, 
max. nyomás: 110 bar, 
súly: 4 kg (tartozékok nélkül), 
4 m magasnyomású tömlôvel,
5 év  garancia
66369439

22.990,-

6.990,-

Ülôkés mûhelykocsi Wisent
mérete: 52 x 37 x 48 cm, 
135 kg terhelhetôség, fi ók és tartó 
a szerszámok
elhelyezésére,
kerekes
kivitel
23677465

Szerszámos láda BAUHAUS
5 részes, 43 x 20 x 20 cm méretû

5.490,- 11140859

7 részes, 53 x 25 x 20 cm méretû

6.990,- 11140907

5.490,-/tól

Mobil szerszámos láda 
Stanley
kb. 50 literes,
61,3 x 37,5 x 41,9 cm
20264284

24.990,-15.990,-

+ állvánnyal!

27.990,-

Hordozható tárolórekesz Keter
3 szintes, szétnyitható tároló,
piros-szürke-fekete színû
66406017
Dekoráció 
nélkül!

  elektromos és motorhajtású gépre!*
*Garanciális feltételeink teljesülése esetén!
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Vezeték nélküli 
GSM-SMS riasztó
SIM-kártya behelyezése után SMS-riasztás 
bármely mobil hálózatról mobiltelefonra, 
hat telefonszám + három SMS-hívószám 
programozási lehetôség, LCD-
monitor dátum- és idôkijelzéssel, 
központi egység akkumulátorral, 
áramkimaradás esetére, 99 
zónás, zónánként független 
programozási lehetôséggel, 
további távirányítóval és 
mozgásérzékelôvel bôvíthetô a 
rendszer
66342102

Öntapadós szúnyoghálók 
ablakra TESA
fehér és antracit színben,
háromféle méretben,
pl.: 110 x 130 cm 
66145329,
66145338

Öntapadós szúnyogháló 
ajtóra TESA
fehér és antracit színben,
méret: 120 x 220 cm
66145392,
66145383

Mágneskeretes 
szúnyogháló
üvegszálas, fehér színben
méret: 100 x 120 cm
66364018

2.290,- 4.990,-1.990,-/tól725,-/tól

Rovarháló
hatféle méretben, 
ablakra fehér és 
fekete színekben
pl. 100 x 100 cm
66283265, 66283274

Vágható üvegszálas 
szúnyogháló
fekete, fehér és szürke 

színekben

0,8 m-es: 495,- / m
1,0 m-es: 595,- / m
1,2 m-es: 695,- / m
1,5 m-es: 795,- / m

495,-/tól

Összecsukható rekesz 
BAUHAUS
33 liter
66410179

Összecsukható zárt rekesz BAUHAUS
46 l  2.990,-   66097059

62 l  3.290,-   20230869

Mûanyag görgôs 
tároló 6 fi ókkal
szé. x ma. x mé.: 
30 x 67 x 38 cm 

7.590,-
20040837

Mûanyag görgôs 
tároló 
10 fi ókkal
szé. x ma. x mé.: 
30 x 105,5 x 38 cm

10.990,-
20822035

Mûanyag görgôs 
tároló 3 fi ókkal
szé. x ma. x mé.:
60 x 69 x 41 cm

11.990,-
20038294

7.590,-/tól

19.990,-/tól

Falitrezor Burg Waechter
kulcsos kivitel

PW1S   180 x 260 x 148 mm 19.990,- 66185158

PW2S   220 x 340 x 140 mm 24.990,- 10151045

PW3S   260 x 390 x 195 mm 29.990,- 10151052

55.990,-/tól

MABISZ-minôsítés: S2 kategória
- riasztórendszer nélkül: 2,5 M Ft, 
- riasztórendszerrel együtt: 5,0 M Ft

Bútortrezor Burg Waechter 
H1S és H1E
egy oldalon, két ponton záródó, duplafalú széf,
külsô mérete 27,8 x 40,2 x 37,6 cm, súlya 30 kg 

H1S kulcsos kivitel 55.990,- 10150448

H1E elektronikus zár 89.990,- 10152659

Profi  állvány HELIO
-  7 méterig állítható 

munkamagasság
-  szerszámok nélkül könnyen 

felépíthetô
-  megengedett terhelés

munkahidanként: 150 kg
-  megengedett összterhelés: 

300 kg
3 m munkamagasság 
65.990,- 66282475

5 m munkamagasság 
69.990,- 66282493

7 m munkamagasság 
63.990,- 66282518

Megvásárolható kiegészítôk
HELIO állványhoz:
ballasztsúly 10 kg-os 
13.590,- 66283238

ballasztsúly 20 kg-os 
24.190,- 66283247

fékezhetô kerék
7.890,- 66283229

Részletre is megvásárolható!

A megfelelô magasság az elemek 
egymásra helyezésével érhetô el.
A 7 méteres teljes magasság ára: 

199.970,- Ft

63.990,-/tól

Összecsukható 
tárolórekesz BAUHAUS
16 l
10753041

1.490,-

2.990,-/tól

1.490,-

25.990,-
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49.990,-

Fali
ventilátor

66 cm-es,
párásító, 260 W, 

3 sebességi fokozat, 
10 l-es víztartály,

30-50 m² területre
66280947

Léghûtô
4,5 literes ûrtartalom, 
víztartály,vízszintjelzô, 
3 fokozatú, távirányítóval, 
idôkapcsoló, 70 W
20620831

Mobilklíma ProKlima
hûtôteljesítmény: 7000 BTU, 2050 W/h, 
max. 24 m²-es helyiségekhez, 
páramentesítô funkcióval, távirányítóval, 
24 órás idôzítôvel, porszûrôvel,
hûtôközeg: R410A, „A” energiaosztály
23807891

Asztali ventilátor 
16 W, fehér,
lapátátmérô 15 cm,
2 sebességfokozat,
állítható dôlésszög
20611668

Mennyezeti ventilátorok
Típus 1  Tenerif Titan 2  Montserrat 3  Fabiola

Szín titan-juhar,  két oldalú, cserélhetô lapátokkal nyír / ezüst, két oldalú, cserélhetô lapátokkal ezüst

Ventilátorlapátok 105 cm 105 cm 132 cm

Sebességfokozat 3 3+1 3+1

Világítás 1 x 60 W 3 x 50 W / GU-10 1 x 80 W / R7

Cikkszám 12292634 20431440 22621779

Energiaosztály fényforrás nélkül, A++ – E D energiaosztályú fényforrással fényforrás nélkül, A++ – E

Ár: 14.990,- 21.990,- 37.990,-

2

3

1

élgép
kozat, 120°-ban 
eri a levegô
teljesítmény: 50 W,
átátmérô: 30 cm

990,-   
20752

teljesítmény: 100 W,
átátmérô: 45 cm,

.990
2077

9.990,-/tól

1

2

Álló 
ventiláto
teljesítmén
45 W,
3 fokozat, 
lapát átmérô
40 cm, osz
funkció, állí
magasság m
1,25 m-ig, 
idôzítôvel, 
távirányítóva
fekete színb
20809348

9.990,-

24.990,- 79.990,-

7.990,-2.990,-

Torony-
ventilátor
teljesítmény: 
30 W,
3 fokozat, 
73,5 cm magas, 
idôkapcsoló, 
oszcilláló 
funkció
20620813
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Mosdóhely Mini
Mosdó alsószekrény
szé. x ma. x mé.:
42 x 58 x 30,5 cm,
mosdóval és tükörrel együtt

Tükör
szé. x ma. x mé.:
41,5 x 57,5 x 2 cm
22209971
Csaptelep nélkül!

szekrény + mosdó + tükör

26.990,-

Tükrös szekrény Rieti
fehér, MDF, 2 ajtós, üvegpolcokkal, 
80 cm széles, a fényforrás energia osztálya: C, a lámpatest 
a következô energiaosztályú fényforrásokkal használható: 
A, B, C, D, E
65974113

19.990,-

Tükör Moonlight
50 x 70 cm, érintô-
kapcsolóval, 18 darab 
LED-fényforrással, 
a fényforrás 
energiaosztálya A++ 
A lámpák nem 
cserélhetôk 
a lámpatestben!
66436306

31.290,-

990,-/tól

1

3

42

Fürdôszobai kiegészítô Seventy
1  szappanadagoló 1.690,- 66377247
2  szappantartó 990,- 66377201
3  fogkefetartó 995,- 66377265
4  WC-kefe garnitúra 2.590,- 66377229

Szennyestároló 
Lavanderia
1  egyrekeszes

3.990,-
23358964

2  kétrekeszes

4.990,-
23358973

3.990,-/tól

1

2

Mosdó Zeta Neo
kerámia

40 cm 7.490,- 66358163
50 cm 9.390,- 66358136
55 cm 7.490,- 66358145
60 cm 8.990,- 66358154

7.490,-/tól

Álló WC Zeta Neo
mélyöblítéses, 
alsó kifolyású vagy 
laposöblítéses, 
alsó kifolyású
66358109, 66358084, 
66358075, 66358093

9.660,- 25.990,-

Monoblokkos-
WC Koral
WC-ülôkével 
együtt,
alsó vagy hátsó 
kifolyású
20269076, 
20270209

WC-ülôke Leaf
MDF, fém zsanérokkal, 
lecsapódásgátlóval
20724496

9.890,-

WC-kefe 
garnitúra 
Sanwood
króm
13019335

5.590,-

Csaptelepcsalád Athos Plus
mosdó, leeresztôszeleppel

4.490,-  22483979

kádtöltô
5.690,-  22485373

zuhany
4.290,-  22475019

mosogató
4.590,-  22488901

3 év  
garanciával!

4.290,-/tól

Design leeresztô dugó
3,8 cm, 4 cm vagy 6 cm átmérôvel

1.490,- / darabtól
22956435, 22957614, 
22959559, 22990293

db

1.490,-/tól
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Elektromos 
forróvíztároló 
Leov
100 literes 
ûrtartalom, 
speciális 
zománcbevonat,
aktív anód védelem, 
2000 W villamos 
teljesítmény,
felfûtési idô 
10 °C-ról 
65 °C-ra 3,2 óra,
tömeg víz nélkül: 
26 kg
60037686

24.990,-

Falba építhetô WC-tartály
dupla nyomógombos kivitel, 3-6 l választható 
víz mennyiség, galvanizált bevonatú váz, 
párásodás gátló szigetelés, 
könnyû beszerelni

19.990,-
66444512

fehér nyomólap 
4.990,-
66444530

krómszínû nyomólap 
5.990,-
66444521

WC-tartály AP110 Geberit
alacsony szerelésû, öblítô-stop, fehér
60067656

7.990,-
Inox kerek mosogató
leeresztô- és túlfolyószeleppel, valamint 
szifonnal, átmérô: 45 cm
66083951

79.990,-/tól

1

2

42.990,-

Zuhany garnitúra 
Crometta 85 Vario
kézizuhannyal, 
gégecsôvel, 65 cm-es 
Unica’Crometta zuhany-
tartó rúddal, csempe-
kiegyenlítôvel
20434722

12.990,-

14.990,- 19.990,-/tól

Zuhanykabin Edition
íves, keretes, görgôs zuhanykabin,
4 mm vastag, átlátszó, biztonsági üveggel, króm színû 
profi llal, zuhanytálcával és szifonnal,
80 x 80 x 185 cm 
66237129

1  Hidromasszázs zuhanykabin Paris 
fekete hátfal, matt króm profi lok, 4 mm-es biztonsági üveg,
6 db masszázsjet, kézi zuhany és zuhanyfej, trópusi esôztetô, polc, 
90 x 90 x 220 cm, alacsonytálcás kivitel

79.990,-   66199478

2  Deep Paris
Mélytálcás kivitel 
90 x 90 x 218 cm

99.990,-
66199496
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61
 c

m

30,5 cm

PEI IV

1

1

2

1  Falicsempe Tiberis
20 x 25 cm, világos- és sötétbézs 
színben, 1,5 m² / csomag, 
2.985,- / csomag,
1.990,- / m²
Raklapos vásárlás
esetén:
2.835,- / csomag, 
1.890,- / m²
(1 raklap = 60 csomag) 
66198785, 66198776

2  Bordûr Tiberis
bézs, 4,4 x 20 cm
590,- / db 
66198794

Padlólap Tiberis
30 x 30 cm, 
bézs színben,
beltéri, PEI IV,
1,35 m² / csomag,
3.227,- / csomag,

2.390,- / m²
66198800

m²

1.890,-/tól

Raklapos ár

1  Falicsempe 
Legend
20 x 40 cm,
kétféle színben, 
1,2 m² / csomag,
3.468,- / csomag,
2.890,- / m²
66406840,
66406831

2  Bordûr
Legend
4 x 25 cm,
749,- / darab
66413239

m²

3.190,-

m²

2.890,-

1

1

3

fagyálló
PEI IV

3  Padlólap Legend
33,3 x 33,3 cm,
1,44 m² / csomag, 
4.594,- / csomag,
3.190,- / m²
66406868

2

2

PEI III

3

1

4

R9

fagyálló
PEI IV

Raklapos ár

m²

2.089,-/tól

Greslap Titano
32,5 x 32,5 cm, mázas greslap, fagyálló 
PEI IV, 1,66 m² / csomag,
3.650,- / csomag, 2.199,- / m²
Raklapos vásárlás esetén:
(1 raklap = 69 csomag)
3.468,- / csomag, 
2.089,- / m²
66361684

m²

2.330,-
R9

fagyálló

Greslap Fels
33,3 x 33,3 cm, antracit színû, 
mázatlan greslap, fagyálló,
1,75 m² / csomag, 4.078,- / csomag, 
2.330,- / m²
13836264

Greslap Portico
33,5 x 33,5 cm, mázas greslap, 
1,91 m² / csomag, 3.744,- / csomag, 
1.960,- / m²
66423089

m²

1.960,-
R9

fagyálló
PEI IV

fagyálló
PEI V

Greslap Garden Brick
33,3 x 33,3 cm, mázas greslap, 
1,66 m² / csomag, 4.133,- / csomag,
2.490,- / m²
66279097

m²

2.490,-

m²

1.999,-/tól

Raklapos ár

61
 c

m

30,5 cm

fagyálló
PEI IV

R9

Greslap Florence White
30,5 x 61 cm, 
mázas greslap, 
1,58 m² / csomag, 
3.459,- / csomag, 
2.189,- / m²
Raklapos vásárlás esetén:
(1 raklap = 60 csomag)
3.158,- / csomag, 
1.999,- / m²
66461292
Kifutó termék!

m²

2.100,-/tól

Raklapos ár

60
,4

 c
m

30 cm

fagyálló
PEI IV

R9

Greslap Portofi no Antracit
30 x 60,4 cm, mázas greslap, 
1,3 m² / csomag, 
2.977,- / csomag, 
2.290,- / m²
Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 40 csomag)

2.730,- / csomag, 
2.100,- / m² 
66485830

Kifutó termék!

Greslap Tortora
30,5 x 61 cm, mázas greslap,
1,49 m² / csomag,
3.873,- / csomag, 
2.599,- / m²
Raklapos vásárlás esetén:
(1 raklap = 60 csomag)
3.665,- / csomag, 
2.460,- / m²
66443315

m²

2.460,-/tól

Raklapos ár

fagyálló
PEI IV

m²

2.660,-/tól

1  Falicsempe Albus
25 x 40 cm, 1,5 m² / csomag, 
3.990,- / csomag, 2.660,- / m²
66394112

2  Mozaik Albus
25 x 40 cm, 1,5 m² / csomag, 
4.905,- / csomag, 
3.270,- / m²
66394121

3  Bordûr Albus
25 x 6 cm

515,- / darab
66394103

m²

3.370,-

4  Padlólap Albus 
30 x 30 cm, mázas greslap, 
beltéri, PEI III,
1,35 m² / csomag, 
4.550,- / csomag, 
3.370,- / m²
66394130
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3.690,-

Homlokzatfesték idôjárásálló
fehér, könnyen feldolgozható, jó védelmet 
nyújt a környezeti hatások ellen, szagtalan, 
páraáteresztô, idôjárásálló, jól fed, 
kopásálló, kiadós

10 l  5.990,-  
(1 l = 599,-)  
66245991

Minôségi

NÉMET 

TERMÉK

5.990,-
Beltéri falfesték Start
matt fehér, diszperziós, jó pára- és 
légáteresztô, 5-6 m² / l két rétegben
5 l    1.590,- (1 l = 318,-) 66289625

10 l  2.490,- (1 l = 249,-) 66289616

1.590,-/tól 1.990,-/tól

Mészfesték
beltéri felhasználású, magas fehérségû, 
kopásálló, környezetbarát falfesték
5 l   1.990,-  
(1 l = 398,-)   
66145815

20 l 5.990,-  
(1 l = 299,5)  
66145824

Homlokzatfesték
ellenálló, oldó- és lágyítószermentes 
idôjárásálló, fehér

10 l 7.990,- 
(1 l = 799,-)

66245210

+
3 db 10 literes festék 23.790,- helyett

15.980,-
(szett egységára: 1 l = 532,6)

Megtakarítás:  7.990,-

Jubileumfehér
jó fedôképességû, diszperziós festék beltéri felhasználásra, 
átlagos igénybevételnek kitett lakóterekben, pl. nappali, 
hálószoba, kiadós, kopásálló, fehér, matt

10 l 4.990,-
(1 l = 499,-)

66464051

4.990,-

Homlokzati dekorvakolat 
15 kg, 1,5 mm, fehér
3.690,- (1 kg = 246,-)
66422369

6.490,-

990,-/tól

Színtelen lakk 2in1
magasfényû, vizes bázisú, kültérre és 
beltérre, alapozó és lakk egyben

0,125 l 990,- (1 l = 7.920,-)

0,375 l 1.690,- (1 l = 4.506,6)

0,75 l 2.690,- (1 l = 3.586,6)

2,5 l  7.190,- (1 l = 2.876,-)
66240446,
66240455,
66240464,
66240473

990,-/tól

Zománc magasfényû 2in1
zománc és alapozó egyben, különbözô 
színekben, fára, fémre és kemény PVC-re, 
idôjárás- és UV-álló, ütés- és karcálló, 
vízzel hígítható 

0,125 l     990,- (1 l = 7.920,-) 
66240765

0,375 l   1.690,-
(1 l = 4.506,6)

0,75 l     2.690,-
(1l = 3.586,6)
66240792

2.890,-/tól

Tartós védôlazúr Swing Color
selyemfényû, kültérre és beltérre, 
csepegésmentes, nagyon jó idôjárás- és 
UV-álló, különbözô színekben

0,75 l 2.890,- (1 l = 3.853,3)

2,5 l 7.990,-
(1 l = 3.196,-)

4 l 9.990,- 
(1 l = 2.498,-)
66242901

1.390,-/tól

Falazúr vizes bázisú
kül-és beltérre egyaránt, víz- és 
szennytaszító, vékonylazúr

0,375 l 1.390,- (1 l = 3.706,6) 
66243542

0,75 l 2.190,- (1 l = 2.920,-) 
66243694

2,5 l 6.190,- 
(1 l = 2.476,-)
66243728

Lábazati dekorvakolat
6 színben készletrôl, számos további színben vevô-
rendelésre, szállítási határidô 3-4 nap,
fajlagos anyagszükséglet: 
3,7–4,2 kg / m²,
1 mm–1,5 mm, 
15 kg
(1 kg = 432,66)
66422378
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fehér

bükk

dió

Beltéri ajtó
méretek: 75 x 210, 
90 x 210, 100 x 210 cm,
3 különbözô színben: fehér 
lakkozott, bükk, dió 
teli, félig- és mélyen-
üveges ajtólap
ajtólap
pl.: 75 x 210 cm
teli fehér
9.990,- / tól  
66262972

ajtótok
75 x 210 cm
17.990,- / -tól 
66264260

Kilincs 
nélkül! Bejárati ajtó 

Salamanca
mûanyag, fehér,
mérete: 98 x 208 cm,
jobbos-balos kivitelben,
hôszigetelt üvegezéssel,
5 pontos, kilincs 
mûködtetésû 
zárszerkezettel
és kilinccsel
66046361, 
66046370

55.990,-

31.990,-/tól

Tolóajtó szett 
Kréta
tele ajtólappal, 

90 x 204 cm
síntakarás nélkül 
31.990,-
66441683

síntakarással 
34.990,-
66441674

Bejárati ajtó 
Ámor
100 x 210 cm,
borovi fenyôbôl,
5 pontos ajtózárral
3 db 3D ajtópánttal,
középen domború
refl exiós üveggel,
kilinccsel és
biztonsági
zárbetéttel
60324661,
60324652

91.990,-

Laminált padló
Fjells tölgy és füstölt tölgy színben, kopásállósága: 31, 15 év garanciával, 
mérete: 1292 x 192 x 7 mm, 1 csomag = 2,48 m², 
1 csomag ára: 5.927,-   2.390,- / m² 23070967, 22694744

m²

2.390,-füstölt tölgy

Fj
ell

s t
ölg

y

Laminált padló 
Tölgy Calais színben, 4 oldalán V-fugás, kopásállósága: 32, 
20 év garanciával, mérete: 1292 x 192 x 8 mm, 1 csomag = 1,98 m², 
1 csomag ára: 5.920,- 2.990,- / m² 22672591

Calais

m²

2.990,-

Laminált padló
spreewald tölgy vagy cseresznye színben, 1382 x 195 x 7 mm, kopásállóság: 31, 
10 év garanciával, 1 csomag = 2,96 m², 
1 csomag ára: 6.778,- 2.290,- / m² 66189114, 66319814

m²

2.290,-

cs
er

es
zn

ye

speewald tölgy

Ajtóüveg külön 
megvásárolható hozzá 
4.990,- / csomagtól

Beltéri ajtó Zebra
10 cm-es pallótokos, 
jobbos-balos kivitelben, 
táblásított lucfenyôbôl
tele
75 x 210 cm 
24.990,-
90 x 210 cm 
27.990,-
100 x 210 cm 
29.490,-
66141734, 66141752, 
66141770

üveghelyes
90 x 210 cm 
29.490,-
100 x 210 cm 
29.990,-
66141798, 66141813
Kilincs nélkül!

24.990,-/tól

ajtólap + tok

27.980,-/tól

36.990,-

Elôtetô Basic
víztiszta plexi, acél színû
tartókonzol, 1400 x 750 mm 
20744555

Közületi felhasználás 
alacsony igénybevétellel
Szállodai szobák 

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Közületi felhasználás 
közepes igénybevétellel
Szállodai szobák, irodák, 
konferenciatermek 

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

ka
na

da
i s

zil

m²

2.990,-
Laminált padló Twin Click 
Felföldi tölgy, kanadai szil színben, méret: 1285 x 192 x 8 mm, kopásállóság: 31, 
1 csomag = 2,22 m² 1 csomag ára: 6.638,- 2.990,- / m² 
65991644, 65991653

felföldi tölgy
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db

260,-/tól

Raklapos ár

m²

590,-/tól

 =0,038 W/mK

zsák

3.190,-

Thermobeton
1 zsák = 0,2 m³
3.190,- / zsák
(1 m³ = 15.950,-)
60050249

Alapvakolat 
25 kg 

1.050,- / zsák 
(1 kg = 42,-) 
Raklapos vásárlás
esetén 
(1 raklap = 48 zsák)

990,- / zsák 
(1 kg = 39,6) 
66255583

Raklapos ár

zsák

990,-/tól
zsák

740,-/tól

Raklapos ár

Cementesztrich
25 kg
790,- / zsák
(1 kg = 31,6)

Raklapos vásárlás 
esetén
(1 raklap = 48 zsák)

740,- / zsák
(1 kg = 29,6)
66286422

Falazóhabarcs
25 kg 

780,- / zsák
(1 kg = 31,2)

Raklapos vásárlás 
esetén
(1 raklap = 48 zsák)

730,- / zsák
(1 kg = 29,2) 
66288880

zsák

730,-/tól

Raklapos ár

Modellgipsz 
Tordai
40 kg, 
2.490,- / zsák
(1 kg = 62,25)
60109114

zsák

2.490,-
zsák

2.590,-

19
 c

m

8 cm
19 cm

Üvegtégla
19 x 19 x 8 cm, 
hullámos
530,- / db
13882445

Üvegtégla 
fugázó kereszt
10 db / csomag

690,-  (1 db = 69,-)
66151247

üvegtégla db

530,-

Hôszigetelô lemez EPS 100
Hôvezetési tényezô:  =0,038 W/mK
Táblában értékesítjük!

1000 / 500 / 20 mm 60002374 295,- / lap 590,- / m²

1000 / 500 / 30 mm 60002383 415,- / lap 830,- / m²

1000 / 500 / 40 mm 60002392 555,- / lap 1.110,- / m²

1000 / 500 / 50 mm 60002408 715,- / lap 1.430,- / m²

1000 / 500 / 70 mm 60002426 975,- / lap 1.950,- / m²

Nyitva tartás:
(mindhárom szakáruházunkban)

hétfôtôl péntekig: 7.30-21.00
szombaton: 8.00-21.00
vasárnap: 8.00-20.00

2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.
az M0  mellett, a Tópart Kereskedelmi Parkban, 

M0  Dunakeszi-Dél, Káposztásmegyeri lehajtó

Tel.: 06-27-886-100 GPS: 47.609514  hossz: 19.114230

2234 Maglód, Esterházy János u. 7.
az M0  melletti Kereskedelmi Parkban, 
M0  Maglódi lehajtó

Tel.: 06-29-886-100 GPS: 47.457286 hossz: 19.333019

2310 Szigetszentmiklós, Városkert u. 1.
az M0  mellett, a Sziget Kereskedelmi Parkban,

 M0  Halásztelki lehajtó 

Tel.: 06-24-886-100 GPS: 47.385128 hossz: 19.023280

Dunakeszi

Maglód

M0

M5

M0

M0

M0

M3
M0

1110

2

7

5

6

4

3

31

Szigetszentmiklós

A BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. a Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelközvetítôje, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálatnak a jogát fenntartja.
Referencia THM: 9,92% 500 000 Ft, illetve 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidô esetén. Futamidô: 10, 12, 15, 20, 24, 30 és 36 hónap. Fix, éves ügyleti kamat: 36 hónap esetén 9,50%. 

Kezelési díj: 0 Ft. Az igényelhetô hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Érvényes 2016. 06. 14-tôl 2016. 06. 30-ig.

Üvegtégla falazó-
és fugázó habarcs
fehér, 25 kg

2.590,- / zsák
(1 kg = 103,6)
60115351

Zsalutégla
Méret Ár / db Raklapos ár Cikkszám

15 15 x 50 x 23 cm, 8,5 db / m² 270,- / db 260,- / db (1 raklap: 72 db) 60037765

20 20 x 50 x 23 cm, 8,5 db / m² 295,- / db 285,- / db (1 raklap: 60 db) 60037774

25 25 x 50 x 23 cm, 8,5 db / m² 360,- / db 350,- / db (1 raklap: 48 db) 60037783

30 30 x 50 x 23 cm, 8,5 db / m² 410,- / db 400,- / db (1 raklap: 36 db) 60037792

40 40 x 50 x 23 cm, 8,5 db / m² 540,- / db 530,- / db (1 raklap: 24 db) 60037808



TÖBB MINT A BARKÁCSÁRUHÁZAK!

Térburkolókô La Terazza
ôszi
20 x 10 x 4 cm, anyagszükséglet: 50 db / m² 
56,- / db (1 m² = 2.800,-) 
60010809

db

56,-

KW
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Térburkolókô Classic
20 x 10 x 6 cm, anyagszükséglet: 50 db / m²
1  szürke: 50,- / db (2.500,- / m²)

raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 576 db)

47,- / db (2.350,- / m²) 60010872
2  piros: 58,- / db (2.900,- / m²)

raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 576 db)

55,- / db (2.750,- / m²) 60037844
3  ôszi: 74,- / db (3.700,- / m²)

raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 576 db)

72,- / db (3.600,- / m²) 60037853

db

47,-/tól

Raklapos ár

1

2

3

Járdalap
40 x 40 x 4 cm, anyagszükséglet: 6,25 db / m2

1  szürke: 400,- / db (1 m² = 2.500,-) 
60037932
2  piros: 535,- / db (1 m2 = 3.343,75) 

66380111

db

400,-/tól

1

2

Pázsitrácskô
szürke, PK8, mérete: 40 x 40 x 8 cm, anyagszükséglet: 
6,25 db / m², raklap mennyiség: 9,6 m² (60 db), 
460,- / db (1 m² = 2.875,-), raklapos ára: 
440,- / db (1 m² = 2.750,-)  60011088
PK10, mérete: 60 x 40 x 10 cm, anyagszükséglet: 
4,16 db / m², raklap mennyiség: 8,65 m² (36 db), 
750,- / db (1 m² = 3.120,-), raklapos ára: 
730,-/db (1 m² = 3.037,-)  60320784

Járdalap mosott
kavicsos, mérete: 40 x 40 x 4 cm, 
anyagszükséglet: 6,25 db / m², raklap mennyiség: 
8 m² (50 db), 500,- / db (1 m² = 3.125,-)

raklapos ára: 490,- / db (1 m² = 3.063,-)

60011121

mérete: 49 x 49 x 5 cm, anyagszükséglet: 4 db/m²
raklap mennyiség: 9 m² (36 db), 
1.050,- / db (1 m² = 4.200,-)

raklapos ára: 950,- / db (1 m² = 3.800,-)

60037941

db

490,-/tól

Raklapos ár

db

440,-/tól

Raklapos ár

db

65,-/tól

Raklapos ár

Térburkolókô Parolin
12 x 24 x 6 cm, anyagszükséglet 35 db / m²

szürke 71,- / db  (1 m² = 2.485,-) 60010827
raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 420 db)
65,- / db (1 m² = 2.275,-)

piros 85,- / db    (1 m² = 2.975,-) 60010845
raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 420 db)
80,- / db (1 m² = 2.800,-)

Járdalap Monte Cristo
40 x 40 x 4 cm, anyagszükséglet: 6,25 db / m²

560,- / db (1 m² = 3.500,-)
1  barna melír 66200723
2  kagylóhéj 66200750
3  citrin 66200732

db

560,-

1

2

3

Térburkolókô Toscana
ôszi, 11 x 22 x 6 félszegélykô 90,- / db  60010997

17 x 22 x 6 kezdôkô 140,- / db 60010988

24 x 22 x 6 cm, 140,- / db  60010979

anyagszükséglet: 26 db / m²  (1 m² = 3.640,-)

raklapos vásárlás esetén: 135,- / db (3.510,- / m²)
1 raklap = 225 db

db

135,-/tól

Raklapos ár

1

3

2

Térkô Caesar
méret: 15,6 x 26 x 5 cm, anyagszükséglet: 24 db / m²
1  angol tégla 180,- / db (4.320,- / m²), 66131142
2  belga klinker 66131151, 3  morva agyag 66131160
150,- / db (3.600,- / m²), 

db

150,-/tól
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