
Perem nélküli

Kerámiacsalád „Rio”
Fali WC fehér, WC-ülőke nélkül  37.490,- 22875257

WC-ülőke fehér  14.990,- 22877563

* Az öblítőperem nélküli WC-nél nincsenek rejtett, nehezen tisztítható 
területek. A szabadalmaztatott öblítővíz-elosztó rendszer szimmetrikusan 
vezeti el a vizet a kagylóban, valamint tökéletes öblítést biztosít. 

Öblítőperem nélkül*

Érvényes: 2017. január 10. – 2017. január 30. www.bauhaus.hu

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Fali WC + ülőke szettárban 
most kedvezőbb!

52.480,- helyett

46.990,-
Mennyezeti LED-lámpa Bilia
krómszínű, Ø kb. 60 cm, 5 x 5 W, 2000 lm, melegfehér, beépített LED-lámpákat tartalmaz, energiaosztály: A – A++24767615

WEBshop
országos kiszállítással

egy kattintásra:

www.bauhaus.hu

Biztonsági tároló security box mini

külső méret: 19,5 x 24 x 19 cm, zárszerkezet: elektronikus, 

ajtó / korpusz fala: szimpla / szimpla, záródás: 1 oldalon, 

2 ponton, súly: 3,04 kg

23519628 Dekoráció nélkül!

7.990,-

24.990,-

http://www.bauhaus.hu/tween-light-bilia-mennyezeti-lampa-led.html
http://www.bauhaus.hu/camargue-rio-melyoblitesu-hatso-kifolyasu-fali-wc.html
http://www.bauhaus.hu/camargue-rio-melyoblitesu-hatso-kifolyasu-fali-wc.html
http://www.bauhaus.hu/security-box-mini-butorszef.html
http://www.bauhaus.hu/tween-light-bilia-mennyezeti-lampa-led.html
http://www.bauhaus.hu/camargue-rio-wc-uloke.html
http://www.bauhaus.hu/camargue-rio-wc-uloke.html
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Üvegtégla
19 x 19 x 8 cm, hullámos

530,- / db 13882445

Üvegtégla-fugázókereszt
10 db / csomag

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

Üvegtégla 
falazó-  

és fugázó-
habarcs

fehér, 25 kg

2.590,- / zsák 
(1 kg = 103,6)

60115351

szellőzőszárny 
üvegtéglához
19 x 19 x 8 cm, tartozékokkal

6.590,- 13882548

Flexibilis  
ragasztó s1

20 kg, C2TE S1 minősítésű, 
nagy méretű lapokhoz, 
meglévő burkolatokra 
történő ragasztáshoz, 

megcsúszásmentes  
3.790,- / zsák  

(1 kg = 189,5)
66378675

padlopon alapozó 
Ceresit
1 l  60150398   1.490,-
5 l  60150404   6.190,- 
(1 l = 1.238,-)

Önterülő  
aljzatkiegyenlítő 
padlopon Express 
CN70
2-15 mm, 
25 kg 
3.990,- / zsák 
(1 kg = 159,6)

66063360

Festhető 
akriltömítő  
Mapeflex  
AC1
fehér és szürke
280 ml

490,- / db 
(1 = 1.750,-)
66486268,  
66486277

Kenhető 
vízszigetelés 
Mapelastic 
Aquadefense
flexibilis, kenhető 
vízszigetelés,  
kül- és beltéri 
használatra, 7,5 kg 
16.990,-  
(1 kg = 2.265,33) 
66414524 

Prémium flexibilis  
fugázó SilverCol 
1-15 mm fugaszélességhez,  
különböző színekben, 5 kg

2.890,-  
(1 kg = 578,-)

66414056

db

530,-/tól

zsák

2.590,-

zsák

3.790,-
padlókiegyenlítő  
Nivoplus flex
25 kg, 3–15 mm, kül- és beltéri  
használatra

3.590,- / zsák (1 kg = 143,6)

66111357

zsák

3.590,-

vödör

16.990,-

Tapadóhíd  
Eco prim Grip
szilikahomok tartalmú, 
kül- és beltéri  
használatra

1 kg 2.290,-
66153465

5 kg 7.490,- (1 kg = 1.498,-)

66134637

vödör

2.290,-/tól

Ytong falazóelem
60068303

Méret Ár / db Raklapos ár / db

Pef 600 x 200 x 50 419,- 409,- (1 raklap: 208 db)

Pef 600 x 200 x 75 459,- 449,- (1 raklap: 160 db)

Pve 600 x 200 x 100 479,- 469,- (1 raklap: 120 db)

Pve 600 x 200 x 125 599,- 589,- (1 raklap: 96 db)

db

409,-/tól

raklapos ár

1.490,-/tól

zsák

3.990,-
db

490,-

zsák

2.490,-
Flexibilis ragasztó 
Kerabond T plus
25 kg, minősítése: C2T

2.490,- / zsák  
(1 kg = 99,6)

66504522

segédanyagok
Hidegburkolási

vödör

2.890,-

http://www.bauhaus.hu/clear-wave-19-19-8-uvegtegla.html
http://www.bauhaus.hu/weber-tec-glass-uvegtegla-falazo-es-fugazo-habarcs-feher.html
http://www.bauhaus.hu/rug-19x19x8cm-szellozoszarny-uvegteglahoz.html
http://www.bauhaus.hu/lb-knauf-nivoplus-flex-25kg-onterulo-aljzatkiegyenlito.html
http://www.bauhaus.hu/lb-knauf-silvercol-feher-5kg-flexibilis-fugazo.html
http://www.bauhaus.hu/ytong-pef-600x200x50mm-elofalazolap.html
http://www.bauhaus.hu/ceresit-padlopon-1l-diszperzios-alapozo.html
http://www.bauhaus.hu/ceresit-padlopon-express-cn70-25kg-onterulo-aljzatkiegyenlito.html
http://www.bauhaus.hu/mapei-eco-prim-grip-5kg-tapadohid.html
http://www.bauhaus.hu/lb-knauf-s1-flexibilis-ragaszto-20-kg.html
http://www.bauhaus.hu/mapei-mapelastic-aquadefense-7-5kg-kenheto-vizszigeteles.html
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Melléklépcső 
Athena
porszórt fém 
tartóvázas, 
rétegragasztott, 
bükkfurnéros, 
35 mm-es  
lépcsőlapokkal, 
18,5-23 x 58 cm, 
állítható 
magassága: 
222-276 cm 
20449735

Beltéri ajtó
3D dekorfóliás, sötéttölgy színben, teli és mart 
üveges ajtólap, 95-115 mm között állítható tok, 
méretek: 75 x 210, 90 x 210 és 100 x 210 cm

teli ajtólap:  12.990,-  66418085

üveges ajtólap 90 x 210 cm-es falnyíláshoz:  
 21.990,-  66418164

állítható tok:  17.990,-  66418191

Kilincs nélkül!

ajtólap + tok

30.980,-/tól

Bejárati ajtó fém RA13
méret: 96 x 205 cm, balos-jobbos kivitelben, 5 pontban és 
9 helyen rögzítő központi zár, ásványgyapot-hőszigeteléssel

sötét diószínben 54.990,- 66304254, 66304263

fehér színben 57.990,- 66400286, 66400295

A kilincs tartozék!

szolár-  
házszám
10145707

22.990,-/tól

54.990,-/tól

121.990,-

5.990,-

hőszigetelt!

Beltéri ajtó 
dekorfóliás, hegyi szil színű, 
méretek: 75 x 210, 90 x 210, 100 x 210 cm

Pl.: teli ajtólap  16.990,-  66460916

LA-Design C savmart  
üveges ajtólap 25.990,- 66461016

100-115 mm között állítható tok  
 18.990,- 66461098

Kilincs nélkül!

postaláda LED-világítással
- LED-világítás, mozgásérzékelővel
- alkonyatmodul
- újságtartó rész
méret: 55,6 x 37 x 12,5 cm
23068935

29.990,-

padlásfeljáró hőszigetelt
110 x 60 és 70 cm 
22.990,- 14374316

120 x 60 és 70 cm 
23.990,- 14374512

130 x 60 és 70 cm 
24.590,- 14374536

ajtólap + tok

35.980,-/tól

Beltéri ajtók Bejárati ajtó

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

http://www.bauhaus.hu/meisterholz-thermo-110x60cm-padlasfeljaro.html
http://www.bauhaus.hu/porta-fit-g-5-belteri-ajtolap-90x210-uvegezett-sotet-tolgy-jobb.html
http://www.bauhaus.hu/ra13-02-fem-bejarati-ajto-205x95-balos-feher.html
http://www.bauhaus.hu/lb-knauf-silvercol-feher-5kg-flexibilis-fugazo.html
http://www.bauhaus.hu/dolle-athena-mellleklepcso.html
http://www.bauhaus.hu/porta-verte-decor-belteri-ajtolap-75x210-tele-sotet-tolgy-jobb.html
http://www.bauhaus.hu/ra13-fem-bejarati-ajto-205x95-balos-sotet-dio.html
www.bauhaus.hu/portaferm-szolar-hazszam-tabla-30x20cm.html
www.bauhaus.hu/portaferm-led-utcai-postalada.html
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Készparketta rusztikus bükk és tölgy
3 sávos, könnyen lerakható készparketta,  
2,5 mm vastag természetes fa kopóréteggel, garancia: 15 év, 
fedőméret: 1095 x 180 x 11 mm, 1 csomag = 1,58 m²,  

bükk 1 csomag ára: 9.938,- 6.290,- / m² 20200066

tölgy 1 csomag ára: 11.044,- 6.990,- / m² 20262437

m²

6.290,-/tól

bükk

svédpadló DUo 
2 színben, mérete: 1190 x 140 x 11,8 mm,  
1 csomag = 1,666 m²,

Balmoral rusztik 1 csomag ára:  17.810,- 10.690,-/m² 66446411

standard silver 1 csomag ára:    18.309,- 10.990,-/m²  66446402

Balmoral rusztiktölgy

standard silver

m²

10.690,-/tól
m²

8.190,-

2  német tölgy

6+1 mm

1  tölgy

6 mm

3  Bremberg tölgy

7 mm

4  füstölt tölgy

7 mm

5  Calais tölgy

8 mm

6  norvég fenyő

8 mm

7  kőtölgy

12+2 mm

1  Laminált padló
tölgyszínben, HDF-klikkes rendszerű laminált 
padló, kopásállósága: 23, mérete:  
1382 x 195 x 6 mm, 1 csomag = 3,23 m², 
1 csomag ára: 4.813,- 1.490,- / m²  22273125

2  Laminált padló 
német tölgy színben, méret: 
1382 x 195 x 6 + 1 mm, kopásállóság: 23, 
hanggátló alátétfóliával kasírozva, 
1 csomag = 2,695 m², 1 csomag ára: 6.172,- 
2.290,- / m²  20703282

3  Laminált padló 
Bremberg tölgy színben, kopásállósága: 31, 
15 év garanciával, mérete: 1292 x 192 x 7 mm,  
1 csomag = 2,48 m², 1 csomag ára: 5.679,- 
2.290,- / m² 23851393

4  Laminált padló 
füstölt tölgy színben, kopásállósága: 31,  
mérete: 1292 x 192 x 7 mm, 
1 csomag = 2,48 m², 1 csomag ára: 5.927,-  
2.390,- / m² 22694744

5  Laminált padló
Calais tölgy színben, kopásállósága: 31, 
mérete: 1292 x 192 x 8 mm, 
1 csomag = 1,98 m², 1 csomag ára: 6.118,-  

3.090,- / m² 22672591

6  Laminált padló V-fugás
norvég fenyő színben, kopásállósága 32, 
15 év garanciával, méret: 1285 x 192 x 8 mm,  
1 csomag = 2,22 m², 1 csomag ára: 6.860,-  
3.090,- / m² 20205487

7  Laminált padló 
kőtölgy színben, 12+2 mm, egy sávos, 
fa optikai hatás, extra erős, klikkes profil, 
hang- és lépéshang-szigeteléssel, mérete: 
1285 x 192 x 14 mm, 1 csomag = 1,23 m2, 
1 csomag ára: 5.769,-  
4.690,- / m2   22683733

Közületi felhasználás 
alacsony igénybevétellel
Szállodai szobák 

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Közületi felhasználás 
közepes igénybevétellel
Szállodai szobák, irodák, 
konferenciatermek 

Közületi felhasználás 
intenzív igénybevétellel
Szállodai szobák, irodák, 
konferenciatermek, boltok 

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Készparketta Bamboo 
cappuccinoszínben,  
mérete: 1200 x 120 x 10 mm, 
1 csomag = 3,45 m2,  
1 csomag ára: 28.256,- 
23194919

széles választéka
Laminált padlók

Svédpadló

m²

1.490,-/tól

Készparketták

http://www.bauhaus.hu/bauhaus-bukk-keszparketta.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-tolgy-keszparketta.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-nemet-tolgy-laminalt-padlo.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-tolgy-3-savos-laminalt-padlo.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-tolgy-3-savos-laminalt-padlo.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-calais-tolgy-laminalt-padlo.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-kotolgy-laminalt-padlo.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-fustolt-tolgy-laminalt-padlo.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-bamboo-cappuccino-keszparketta.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-bremberg-tolgy-laminalt-padlo.html
http://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-standard-silver-ketretegu-svedpadlo.html
http://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-rusztik-balmoral-ketretegu-svedpadlo.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-norveg-fenyo-laminalt-padlo.html
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29.990,-
Mennyezeti LED-lámpa  
Forna 
36 W, 2880 lm, melegfehér, átmérője: kb. 59 cm, 
beépített LED-lámpákat tartalmaz,  
energiaosztály: A – A++

24687494

Dizájn asztali elosztó
3 x 3, fekete-fehér, kapcsolóval
22199984 3.990,-

Beltéri dugalj 
távirányítóval 
3 db, hatótáv: 30 m 
ezüst 22545620 
fehér 22541673

4.990,-

Elosztóoszlop 
4 db aljzat, 2 x USB, 1 x micro USB,  

2 m vezetékkel, kapcsolóval
66368278

9.990,-

LED-állólámpa Bahia
760 lm, 210 cm magas, 15,5 W, 4000K, 
a lámpatest beépített LED-lámpákat 
tartalmaz, energiaosztály: A+
22993432

29.990,-

mozgAthAtó kArokkAl

4.990,-

Mennyezeti LED-lámpa ECo RGB
11,5 W, 977 lm, átmérője: kb. 26 cm, beépített  

LED-lámpákkal, a melegfehér fényen kívül színes fény is 
beállítható távirányítóval, energiaosztály: A – A++

24732136

Otthon és az irodában

Mennyezeti  
LED-lámpa Cendrine
4000K, kristályokból,  
24 W, 70 cm széles,  
2040 lm, mozgatható,  
a lámpatest beépített  
LED-lámpákat tartalmaz, 
energiaosztály: A – A++ 
24617446

24.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! UsB-aljzat
2 p + F aljzat + 2 × UsB (IN/oUT) 
aljzat túlfeszültség-levezetővel
66434328

3.990,-

http://www.bauhaus.hu/voltomat-belteri-dugaljszett-taviranyitoval-ezust-3db.html
http://www.bauhaus.hu/voltomat-asztali-eloszto-kapcsoloval-3x3-as-fekete-feher.html
http://www.bauhaus.hu/voltomat-belteri-dugaljszett-taviranyitoval-feher-3db.html
http://www.bauhaus.hu/tween-light-bahia-allolampa.html
http://www.bauhaus.hu/tween-light-bahia-allolampa.html
http://www.bauhaus.hu/tween-light-bahia-allolampa.html
http://www.bauhaus.hu/tween-light-bahia-allolampa.html
http://www.bauhaus.hu/tween-light-bahia-allolampa.html
http://www.bauhaus.hu/tweenlight-cendrine-24w-mennyezeti-lampa.html
http://www.bauhaus.hu/tweenlight-cendrine-24w-mennyezeti-lampa.html
http://www.bauhaus.hu/tweenlight-cendrine-24w-mennyezeti-lampa.html
http://www.bauhaus.hu/catalog/product/view/id/92992/
http://www.bauhaus.hu/tween-light-eco-mennyezeti-lampa-led-rgb.html
http://www.bauhaus.hu/legrand-elosztooszlop-4x2p-f-2xusb.html
http://www.bauhaus.hu/legrand-csatlakozoaljzat-tulfeszultseg-levezetovel-2p-f-aljzat-2-usb-in-out.html
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Beltéri falfesték supralux season
matt, magas fedőképességű, latex, légáteresztő és 
mosásálló, beltéri fal- és mennyezetfesték, 18 színben
2,5 l 2.990,- (1 l = 1.196,-) 
66477545

5 l 4.990,- (1 l = 998,-) 
66477721

színezőpaszta 
Aquakolor
különböző 
színekben
125 ml    
559,- /tól   
(1 l = 4.472,-)

60182629

500 ml  
1.990,-  /tól 
(1 l = 3.980,-) 
60182683

Belső falfesték 
héra
fehér, könnyen 
eldolgozható,  
kiváló fedő képességű,
15 l 5.990,-  
(1 l = 399,3) 

66290122

Falióra
átm.: 20 cm, fehér, fekete, 
szürke, kék, ezüst színben
22983503

olajkép
kézzel festett, 100 x 100 cm, 
különböző mintákkal
24557409

559,-/tól

5.990,-

db

1.690,-

2.990,-/tól
Csónaklakk swing Color
különösen nemes felületekre is, színtelen, 
nyomás- és ütésálló, magasfényű, kültéri és 
beltéri használatra

0,375 l  1.390,- (1 l = 3.706,6) 66241953

0,75 l     1.990,- (1 l = 2.653,3)    66241962

2,5 l      5.490,- (1 l = 2.196,-)    66241971

1.390,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

db

12.990,-/tól

http://www.bauhaus.hu/basic-faliora-20cm-zold.html
http://www.bauhaus.hu/basic-faliora-20cm-feher.html
http://www.bauhaus.hu/basic-faliora-20cm-fekete.html
http://www.bauhaus.hu/basic-faliora-20cm-kek.html
http://www.bauhaus.hu/basic-faliora-20cm-ezust.html
http://www.bauhaus.hu/basic-faliora-20cm-ezust.html
http://www.bauhaus.hu/olajkep-100x100cm-no-taskaval.html
http://www.bauhaus.hu/olajkep-100x100cm-viragcsokor.html
http://www.bauhaus.hu/olajkep-100x100cm-viragcsokor.html
http://www.bauhaus.hu/hera-belteri-falfestek-feher-15l.html
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Műanyag  
kaspó Casablanca
12 cm, 5-féle színben
21781005, 21780996, 21781014 
21781023, 21780987

Kaspó Natural
kerek, fehér, bézs,  
barna színekben 
14 cm
590,- / db
19 cm 
1.190,- / db
66310385 
66310428 
66310464 
66310394  
66310437  
66310473

Kaspó Las Vegas
14 cm

fehér 850,-
22578468,

fekete 950,-
22575423,

ezüst 1.190,-
22577988

db

590,-/tól

db

850,-/tól

db

390,-

Nárcisz
cserépméret: 10 cm,  

3 hagyma / cserép 

(1 hagyma = 96,66)

66059369

cserép

290,-

65
 c

m

Zöldnövény-mix
kedvelt levéldísznövény fajták 
vegyesen, cserépméret: 17 cm,  
magasság: 65-85 cm 
66250287

primula 
cserépméret: 10,5 cm 

Kaspó nélkül!
65996834

cserép

198,-

cserép

370,-
Krókusz 
cserépméret: 10 cm
66336071

db

1.990,-

Jácint
cserépméret: 7 x 7 cm, 

többféle színben
66336062

cserép

198,-

primulakaspó
11 cm, 6 színben, 
virág nélkül 
20640529

db

290,-
kerámiából

http://www.bauhaus.hu/casablanca-muanyag-kaspo-12cm-sarga.html
http://www.bauhaus.hu/casablanca-muanyag-kaspo-12cm-zold.html
http://www.bauhaus.hu/casablanca-muanyag-kaspo-12cm-zold.html
http://www.bauhaus.hu/casablanca-muanyag-kaspo-12cm-metalpiros.html
http://www.bauhaus.hu/casablanca-muanyag-kaspo-12cm-metalpiros.html
http://www.bauhaus.hu/las-vegas-kaspo-14cm-ezust.html
http://www.bauhaus.hu/las-vegas-kaspo-14cm-ezust.html
http://www.bauhaus.hu/natural-kaspo-14cm-feher.html
http://www.bauhaus.hu/natural-kaspo-14cm-bezs.html
http://www.bauhaus.hu/natural-kaspo-14cm-barna.html
http://www.bauhaus.hu/las-vegas-kaspo-14cm-feher.html
http://www.bauhaus.hu/las-vegas-kaspo-14cm-fekete.html
http://www.bauhaus.hu/las-vegas-kaspo-14cm-fekete.html
http://www.bauhaus.hu/sevilla-primulakaspo-11cm-szeder.html
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Ütvefúró Alpha Tools sBM 1000
1010 W, max. fúrásteljesítmény beton / fa / fém: 13 / 25 / 10 mm,  üresjárati fordulatszám: 0-3000 / perc, 5 év  garancia 20760436

szúrófűrész 
AlphaTools ps 600E
600 W, vágásmélység fa / fém:  
65 / 8 mm, szögvágás 45°-ig, 
5 év  garancia
20800907

Körfűrész 
Alpha Tools Ahs 66-2
1200 W, 
fordulatszám: 4800 U/perc,  
vágásmélység:  
90° / 55 mm, 45° / 37 mm, 
5 év  garancia
20747174

Univerzális orrfűrész 
Alpha Tools A-Fs 650
650 W, löketszám: 500-3000 / perc, 
vágási mélység 
fa / fém: 150 / 10 mm,  
5 év  garancia
22254139

Excentercsiszoló  
Alpha Tools A-Rs 420

420 W, csiszolótányér-átmérő: 
125 mm, üresjárati fordulatszám:  

6000-13000 / perc, 
5 év   

garancia
22246075

szalagcsiszoló Alpha Tools A-Bs 850
teljesítmény: 850 W, szalagméret: 75 x 533 mm, 
szalagsebesség: 380 m / perc, 
5 év  garancia
22251282

sarokcsiszoló 
Alpha Tools A-Ws 2000
2000 W, tárcsaátmérő: 230 mm, üresjárati fordulatszám: 
6000 / perc, 5 év  garancia   

20826967

5.990,-

16.990,-

13.990,-

10.990,-

15.990,-

9.990,-

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

17.990,-

http://www.bauhaus.hu/fein-multimaster-fmm-350-qsl-power-precision-oszcillalo-multigep-350w.html
http://www.bauhaus.hu/alpha-tools-sbm-1000e-utvefuro.html
http://www.bauhaus.hu/alpha-tools-ahs-66-2-kezi-korfuresz.html
http://www.bauhaus.hu/alpha-tools-a-rs-420-excentercsiszolo.html
http://www.bauhaus.hu/alpha-tools-a-bs-850-szalagcsiszolo.html
http://www.bauhaus.hu/alpha-tools-a-fs-650-szablyafuresz.html
http://www.bauhaus.hu/alpha-tools-a-fs-650-szablyafuresz.html
http://www.bauhaus.hu/alpha-tools-a-fs-650-szablyafuresz.html
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Akkus ágvágó  
fűrész Bosch KEo
10,8 V / 1,3 Ah Lítium-Ion akku, 
kb. 190 vágás 2 cm, 50 vágás 
4 cm ágátmérőnél, SDS 
szerszám nélküli fűrészlapcsere, 
súly: 950 g, 5 év  
garancia 
66200954

3/8”-os légkulcskészlet,
abroncstöltő-készlet,

spiráltömlő

Kompresszor herkules Twenty + Kit
1100 W / 230 V, max. 10 bar nyomás, 
24 l-es tartály, álló kivitel,  
5 év  garancia
22223661

Felső tároló
pneumatikus 
csillapítással

Központi zár
cilinderzár 2 kulccsal

porfestett

6 fiók
golyós-
csapágyazott 
sínek, 
fiókstoppal

4 fiók
golyóscsapágyazott 
sínek, fiókstoppal

Golyóscsapágyazott  
kerekek
2 fix és 2 forgatható 
kerékkel

Műhelykocsi 
és felsőbox 
Red Edition
műhelykocsi, 
678 x 780 x 459 mm 
69.990,- 
22303660 

felsőbox,  
660 x 378 x 307 mm 
37.990,- 
22303679

Központi zár
cilinderzár 2 kulccsal

felsőbox

37.990,-

műhelykocsi

69.990,-

oregon lánc és láncvezető, szerszám 
nélküli láncfeszítés, fém hajtómű11.990,-

44.990,-

29.990,-

29.990,-

89.990,-
száraz-nedves porszívó super 16
1300 W, 16 l-es inox tartály,  
1,8 m-es tömlő,  
5 év  garancia
20840073

Multimaster Fein 
power & precision
350 W, rezgésszám: 
10000-19500 / perc, 
szerszámbefogás: 
starLockplus, 
szerszámcsere: QuickIN, 
5 év  garancia
66517380

Elektromos láncfűrész GARDoL GEK-E 2240 L
2200 W, láncvezető: 40 cm, 

súly: 5,3 kg, 5 év  garancia
23685495

Láncsebesség: 14,5 m/perc

http://www.bauhaus.hu/fein-multimaster-fmm-350-qsl-power-precision-oszcillalo-multigep-350w.html
http://www.bauhaus.hu/fein-multimaster-fmm-350-qsl-power-precision-oszcillalo-multigep-350w.html
http://www.bauhaus.hu/shop-vac-super-16l-szaraz-nedves-porszivo.html
http://www.bauhaus.hu/herkules-twenty-kompresszor-szett.html
http://www.bauhaus.hu/bosch-keo-akkus-kerti-furesz.html
http://www.bauhaus.hu/gardol-gek-e-2240l-elektromos-lancfuresz.html
http://www.bauhaus.hu/gardol-gek-e-2240l-elektromos-lancfuresz.html
http://www.bauhaus.hu/wisent-red-edition-szerszamos-kocsi.html
http://www.bauhaus.hu/wisent-red-edition-szerszamos-lada.html
www.bauhaus.hu/fein-multimaster-fmm-350-qsl-power-precision-oszcillalo-multigep-350w.html
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Tárolódoboz
sokoldalúan felhasználható: 
gardróbban, fürdőszobában, 
irodában egyaránt, külön tető 
is kapható hozzá, átlátszó, ezért 
tartalma könnyen áttekinthető, 
egymásba rakhatók

13,2 l 20013538 1.210,- 
19 l 20013547 1.655,- 
30 l 20013556 2.455,- 
45 l 20013565 3.285,- 
70 l 20013574 4.515,- 
Tető xS / S 20013583 599,- 
Tető M / L / xL 20013592 1.385,-

Tárolórekesz
Euro normás, minőségi polietilén, hideg- 
és melegtűrő: –20 °C-tól +60 °C-ig, 
UV-álló, rekeszenként max. 50 kg, 
rakásolható max. 300 kg-ig

Fenyőfadobozok
"S" 30 x 20 x 15 cm 1.290,- 66371461

"M" 40 x 30 x 15 cm 1.890,- 66371470

"L" 40 x 30 x 24 cm 2.690,- 66371489

"xL" 60 x 40 x 24 cm 3.990,- 66371498

1.290,-/tól

1  Műanyag görgős tároló 10 fiókkal
szé. x ma. x mé.: 30 x 105,5 x 38 cm 
10.990,-   20822035

2  Műanyag görgős tároló 6 fiókkal
szé. x ma. x mé.: 30 x 67 x 38 cm  
7.590,-   20040837

3  Műanyag görgős tároló 3 fiókkal
szé. x ma. x mé.: 60 x 69 x 41 cm 
11.990,-   20038294

Rattan hatású kosár
sötétbarna, bézs és mokkaszínben

S – 28 x 19 x 13 cm 66158716 990,-
M – 39 x 29 x 17 cm 66158743 1.890,-
L – 44 x 31 x 29 cm 66158770 2.490,-

Élelmiszer tárolására is alkalmas

2.290,-/tól

2

3

4

5

1

Dekoráció nélkül!

1  Ruhás box  
hasznos költözködéskor, dupla hullám papírral,  
amely 30 kg-ig terhelhető, méretek: 67 x 120 x 53,5 cm
3.894,- 10733119

2  Könyv- és tányértartóbox
egyszerű és stabil a súlyos könyvekhez vagy  
tányérokhoz, teherbírás: kb. 40 kg 
775,- 20187053

3  Multibox XXL  
teherbírás: kb. 30 kg, méretek: 76 x 43,5 x 43,5 cm
1.115,- 10733133

4  Multibox Xs  
teherbírás: kb. 25 kg, méretek: 45,5 x 34,5 x 41 cm
645,- 10733092

5  Multibox X 
teherbírás: kb. 30 kg, méretek: 62,5 x 34,5 x 38 cm
795,- 10733102

1

2

3

db

990,-/tól

1.210,-/tól

7.590,-/tól

Nyitott Méret Ár Cikkszám

 kb. 40 x 30 x 22 cm  20 l 2.290,- 10753254

 kb. 60 x 40 x 14 cm  20 l 2.490,- 10753182

 kb. 60 x 40 x 20 cm  35 l 3.190,- 10753199

 kb. 60 x 40 x 32 cm  60 l 4.190,- 10753216

Zárt

 kb. 40 x 30 x 22 cm  20 l 2.390,- 10753175

 kb. 60 x 40 x 20 cm  35 l 3.690,- 10753209

 kb. 60 x 40 x 32 cm  60 l 4.390,- 10753223

645,-/tól

http://www.bauhaus.hu/gamma-tarololada-60x40x32cm-6.html
http://www.bauhaus.hu/zeller-s-fenyo-fadoboz.html
http://www.bauhaus.hu/wamsler-comfort-8kw-lemezkandallo.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-xs-multifunkcionalis-doboz.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-x-multifunkcionalis-doboz.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-67x5-53-5x125-ruhatarolo.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-xxl-multifunkcionalis-doboz.html
http://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xs-muanyag-tarolodoboz-13-2l-atlatszo.html
http://www.bauhaus.hu/curver-style-s-krem-7l-rattan-hatasu-kosar.html
http://www.bauhaus.hu/curver-krem-m-18l-rattan-hatasu-kosar.html
http://www.bauhaus.hu/curver-style-l-bezs-30l-rattan-hatasu-kosar.html
http://www.bauhaus.hu/curver-style-l-bezs-30l-rattan-hatasu-kosar.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-muanyag-tarolo-38x30x105cm.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-muanyag-tarolo-38x30x105cm.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-muanyag-gorgos-tarolo-30x38x67cm-11.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-muanyag-gorgos-tarolo-30x38x67cm-11.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-muanyag-gorgos-tarolo-64x41x69cm.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-58x33x33-5-tarolodoboz.html
http://www.bauhaus.hu/bauhaus-58x33x33-5-tarolodoboz.html
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Fali fűtőtest LCD-kijelzővel
2 fűtési fokozat: 1000 / 2000 W, hideg, meleg, 

forró levegő, 8 órás időzítő, túlmelegedés elleni védelem, 
távirányítóval         

66312965

Fali fűtőtest  
LCD-kijelzővel
szabályozható teljesítmény  
(1250 W / 2500 W), távirányítóval, funkciók: hideg, meleg, forró levegő, 
folyamatos ionizáció, szabályozható oszcilláció, időzítő, beépített termosztát,  
túlmelegedés elleni védelem, mérete: 70 x 24 x 14 cm
66312983

18.990,-

23.990,-
köteg

2.190,-/tól

raklapos ár

* Kizárólag háztartási mennyiségben!

1  Fabrikett*
10 kg, fűtőérték: 19 MJ/kg,  
750,- / köteg (1 kg = 75,-)
raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 96 köteg) 
720,- / 10 kg-os köteg  (1 kg = 72,-) 66191793

2  Kötegelt brikett*
német barnaszén brikett,  
fűtőérték: kb. 19 MJ/kg, 25 kg,  
1 köteg ára: 2.240,- (1 kg = 89,6) 
raklapos vásárlás esetén:  
(1 raklap = 40 köteg)  
2.190,- (1 kg = 87,6) 

60165833

3  Kalodás hasított tűzifa*
akác, 1 m³-es kalodában,  
kaloda mérete: 1 x 1 x 1 m, 
fűtőérték: 14,8 MJ / kg  
23.990,- 
66052234

26.990,-

89.990,-
Elektromos kandalló felépítménnyel
2 fokozatban állítható hőfok: 
1000 / 2000 W,  
lángeffektus, 
szé. x ma. x mé.: 
felépítmény: 109 x 100 x 26 cm,  
kandalló: 52,5 x 59,2 x 16,3 cm
22813752

köteg

720,-/tól

raklapos ár

1 2

3

Lemezkandalló Comfort
fűtési teljesítmény: 8 kW, 
szé. x ma. x mé.: 896 x 463 x 373 mm, 
befűthető légtér: max. 160 m3, 
füstcsőátmérő: 120 mm, 
füstcső csatlakozása: felső, 
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 62 kg
66376660

Öntvénykandalló Nosztalgia
fűtési teljesítmény: 6 kW,  
szé. x ma. x mé.: 444 x 709 x 376 mm,  
fűthető légtér: max. 130 m³, 
füstcsőátmérő: 120 mm, 
füstcső csatlakozása: hátsó,  
tüzelőanyag: tűzifa, barnaszén,  
súly: 77 kg 
60135465

49.990,- 69.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

http://www.bauhaus.hu/gamma-tarololada-60x40x32cm-6.html
http://www.bauhaus.hu/home-fkf-2000b-lcd-fali-futotest-lcd-kijelzovel.html
http://www.bauhaus.hu/wamsler-comfort-8kw-lemezkandallo.html
http://www.bauhaus.hu/wamsler-nosztalgia-6kw-ontvenykandallo.html
http://www.bauhaus.hu/heizprofi-25kg-barnaszenbrikett.html
http://www.bauhaus.hu/heizprofi-25kg-barnaszenbrikett.html
http://www.bauhaus.hu/tuzifa-kalodas-1m3.html
http://www.bauhaus.hu/tuzifa-kalodas-1m3.html
http://www.bauhaus.hu/elektromos-kandallo-2000w-felepitmennyel-feher.html
http://www.bauhaus.hu/home-fkf-2500-lcd-fali-futotest-lcd-kijelzovel.html
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1

1  Falicsempe Castanio
25 x 36 cm, bézs és barna színben

1,35 m² / csomag, 4.320,- / csomag

3.200,- / m² 66437150, 66437141

2  Dekor Castanio

25 x 36 cm 1.660,- / db 66437132

3  padlólap Castanio
33,3 x 33,3 cm, fagyálló, PEI III,  

1,33 m² / csomag, 5.307,- / csomag

3.990,- / m² 66437114

1

1

4 3

pEI III

Falicsempe pastel
10 x 33 cm, bézs színben, 0,5 m² / csomag, 
1.800,- / csomag, 3.600,- / m²   
65974937

Mozaik Metro
2,3 x 4,8 cm, fényes fehér és fekete színű 
kerámiamozaik, 30 x 30 cm méretű  
hálóra ragasztva  
1.690,- / db (1 m² = 18.778,-) 
66508199

Öntapadó mozaik
öntapadós felülettel, felújításhoz vagy dekoráláshoz,  
kizárólag beltéren és falfelületen, a mozaik fugázható,  
nedves és vizes helyiségekben nem használható 
1  30 x 30 cm, 2.390,- / db  (1 m² = 26.555,-) 66459534, 66459525

2  30,5 x 30,5 cm, 2.490,- / db  (1 m² = 26.774,-) 66459516

Falicsempe Metallic Golden Quadra
40 x 40 cm, fém hatású mázas padlólap,  
PEI II, beltéri, 1,12 m² / csomag,  
9.957,- / csomag 
8.890,- / m²   20841757

m²

3.600,-

Mozaikok
 

pEI III

3

fagyálló 
pEI III

m²

3.360,-

pEI III

1  Falicsempe suzy
25 x 40 cm, kétféle színben, 1,5 m² / csomag, 
4.290,- / csomag, 2.860,- / m² 
Raklapos vásárlás esetén: 4.065,- / csomag,  
2.710,- / m², (1 raklap = 54 csomag)
66419440, 66419459

2  Bordűr suzy
46 x 25 cm, 540,- / db,  
66419468

3  padlólap suzy
30 x 30 cm, mázas greslap,  
1,35 m² / csomag, 4.536,- / csomag,  
3.360,- / m² 66419477

m²

8.890,-

1

2

m²

2.890,-
1  Falicsempe Aruba

25 x 40 cm, 1,2 m² / csomag, 3.348,- / csomag, 
2.790,- / m², Raklapos vásárlás esetén:  
(1 raklap = 72 csomag) 3.180,- / csomag, 2.650,- / m²
66406789, 66406798, 

2  Dekor Aruba
25 x 40 cm, 1.190,- / db 66406804

3  Bordűr Aruba
6 x 40 cm, 780,- / db 66406813

4  padlólap Aruba
33,3 x 33,3 cm, beltéri mázas greslap, PEI III,  
1,55 m² / csomag, 4.480,- / csomag, 
2.890,- / m² 66406822

1

2

3

1

2

m²

2.710,-/tól

raklapos ár

m²

2.650,-/tól

raklapos ár

m²

3.200,-/tól

db

1.690,-
db

2.390,-

1

1

2

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

http://www.bauhaus.hu/metalic-golden-quadra-40x40cm-1-12m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/metalic-golden-quadra-40x40cm-1-12m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/aruba-6x40cm-bordur.html
http://www.bauhaus.hu/zalakeramia-suzy-46x25cm-bordur.html
http://www.bauhaus.hu/pastel-ivory-33x10cm-0-5m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/aruba-light-bezs-25x40cm-1-2m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/aruba-light-bezs-25x40cm-1-2m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/aruba-brown-25x40cm-1-2m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/aruba-brown-25x40cm-1-2m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/aruba-light-bezs-25x40cm-dekorcsempe.html
http://www.bauhaus.hu/aruba-brown-33-3x33-3cm-1-55m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/zalakeramia-suzy-vilagos-bezs-25x40cm-1-5m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/zalakeramia-suzy-sotet-bezs-25x40cm-1-5m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/zalakeramia-suzy-sotet-bezs-25x40cm-1-5m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/zalakeramia-suzy-sotet-bezs-30x30cm-1-35m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/arte-p-castanio-bezs-33-3x33-3cm-1-33m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/arte-p-castanio-bezs-33-3x33-3cm-1-33m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/arte-d-castanio-bezs-25x36cm-dekorcsempe.html
http://www.bauhaus.hu/arte-s-castanio-bezs-25x36cm-1-35m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/arte-s-castanio-bezs-25x36cm-1-35m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/arte-s-castanio-barna-25x36cm-1-35m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/arte-s-castanio-barna-25x36cm-1-35m2-falicsempe.html
http://www.bauhaus.hu/fliesen-metal-mix-30x30-cm-ontapados-mozaik.html
http://www.bauhaus.hu/fliesen-kristaly-ko-fem-mix-feher-30x30cm-ontapados-mozaik.html
http://www.bauhaus.hu/fliesen-kristaly-ko-fem-mix-fekete-30x30cm-ontapados-mozaik.html
http://www.bauhaus.hu/metro-white-30x30cm-mozaik.html
http://www.bauhaus.hu/metro-white-30x30cm-mozaik.html
http://www.bauhaus.hu/metro-black-30x30cm-mozaik.html


13 Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

1  padlólap Laredo
33,3 x 33,3 cm, mázas padlólap, többféle színben, 0,67 m² / csomag, 
3.008,- / csomag, 4.490,- / m² 66484882, 66484864

2  padlólap Laredo Jet Mix
33,3 x 33,3 cm, mázas dekor padlólap, 1 csomagon belül többféle mintával, 0,67 m² / csomag, 
3.008,- / csomag, 4.490,- / m² 66484891

R9

fagyálló 
pEI IV

R9

fagyálló 
pEI IV

Greslap Ghirighori
31 x 62 cm, mázas greslap, egy csomagon belül többféle 
mintázattal, 1,43 m² / csomag, 6.564,- / csomag, 
4.590,- / m² 66495945

R9

fagyálló 
pEI V

R9

fagyálló 
pEI V

Ara Noce 
18 x 62 cm

Ara Grigio 
18 x 62 cm

sherwood 
30 x 60 cm

fagyálló 
pEI IV

R9

fagyálló 
pEI IV

Ecrü Titano 
30,5 x 61 cm

padlólap Travertin
1,84 m² / csomag, 3.662,- / csomag, 
1.990,- / m² 66306728

Greslap Ecrü Titano
30,5 x 61 cm, mázas greslap, fagyálló, 
PEI IV,  
1,58 m² / csomag, 
4.566,- / csomag, 
2.890,- / m²
Raklapos vásárlás esetén:

4.337,- / csomag, 2.745 ,- / m² 
(1 raklap = 69 csomag) 
66360292

Greslap sherwood
30 x 60 cm, mázas greslap, 
1,144 m² / csomag,  
5.137,- / csomag  
4.490,- / m²
Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 48 csomag)

4.879,- / csomag, 4.265,- / m²
66365075

Greslap Ara
18 x 62 cm, 1,9 m² / csomag, 
7.391,- / csomag, 3.890,- / m²
Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 50 csomag) 

7.011,- / csomag, 3.690,- / m² 
66437053, 66437044

m²

4.590,-

m²

4.490,-

Padlólapok

Travertin 
34 x 48 cm

pEI III

 
pEI IV1 2

1 2

22

2 2

m²

1.990,-/tól

http://www.bauhaus.hu/serra-travertino-34x48cm-1-84m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/ecru-titano-30-5x61cm-1-58m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/opera-sherwood-betulla-30x60cm-1-144m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/granito-forte-ara-grigio-18x62cm-1-9m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/granito-forte-ara-noce-18x62cm-1-9m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/el-molino-laredo-jet-perla-33-3x33-3cm-0-67m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/el-molino-laredo-jet-arena-33-3x33-3cm-0-67m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/el-molino-laredo-jet-mix-33-3x33-3cm-0-67m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/el-molino-laredo-jet-mix-33-3x33-3cm-0-67m2-padlolap.html
http://www.bauhaus.hu/momastela-ghirigori-31x62cm-1-43m2-padlolap.html
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Elektromos forróvíztároló Aquastic
zárt rendszerű, függőleges elhelyezésű forróvíztároló, acéllemez tárolótartály, a korrózió elleni védelmet tűzzománc és beépített aktívanód biztosítja, teljes felfűtési idő 6 órán belül,  2+3 év garancia
80 l 
39.990,-    
66335032

100 l 
42.990,-    
66335041

120 l 
44.990,-    
66335050

szabadkifolyású 
vízmelegítő Aquastic
falra szerelhető, nyílt 
rendszerű forróvíztároló, 
5 liter meleg víz  
tárolására alkalmas, mosdó 
alatti vagy mosdó feletti 
elhelyezéssel, speciális 
csaptelep tartozékkal,  
egy vízvételi hely ellátását 
biztosítja,  
1 + 3 év garancia
5F felső elhelyezésű  
66335087

5A alsó elhelyezésű   
66335096

Törölközőszárító radiátor
fehér

1200 x 600 mm 17.990,- 
66108863

1400 x 600 mm 19.990,- 
66109848

1600 x 600 mm 22.990,- 
66109866

Zuhanykabin Bamboo
íves, keretes, görgős zuhany kabin,  
5 mm vastag, mintás  
biztonsági üveggel,  
krómozott profilokkal,  
leeresztő szifonnal és zuhanytálcával 
90 x 90 x 194 cm 
66441300

17.990,-/tól

68.000,-

db

22.990,-

hidromasszázs 
zuhanykabin 
Rodosz
aszimmetrikus  
kivitelű zuhanykabin,  
5 mm-es színes hátfallal, 
akril zuhanytálca,  
rádió, LED-világítás, 
ventilátor,  
szifon és kézi zuhany,  
méret: 120 x 80 x 217 cm
jobbos 66356352

balos 66356361  

Öblítőtartály  
ART 100 poLÓ
6 literes kivitel,  
alacsonyra szerelhető, 
víztakarékos,  
start/stop gomb, 
vízpára elleni szigetelés,  
ABS-műanyag  

66237420  

4.990,-

159.990,-

39.990,-/tól

A termék a webshopunkban is 
megvásárolható! 

http://www.bauhaus.hu/hajdu-aquastic-aq-80-elektromos-forroviztarolo.html
http://www.bauhaus.hu/polo-art-1070-kozep-wc-tartaly.html
http://www.bauhaus.hu/hajdu-aquastic-5f-nyilt-rendszeru-elektromos-vizmelegito-csapteleppel.html
http://www.bauhaus.hu/sanica-ives-torolkozoszarito-radiator-1200x600mm-feher.html
http://www.bauhaus.hu/sanoline-rodosz-ives-jobb-hidromasszas-zuhanykabin-120x80x217cm.html
http://www.bauhaus.hu/bamboo-90x90cm-ives-zuhanykabin.html
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Zuhanygarnitúra 
Boston
modern, nagy,  
18 cm-es, szögletes 
fejzuhany, kézi zuhanyfej 

vízkőlerakódást 
gátló fúvókákkal, 
magasságban állítható 

tartókonzollal, 93 cm 
hosszú zuhanytartó 
rúddal, szappan tartóval, 

gége csővel,  
2 év  
garanciával
20132822

Csaptelepcsalád Logis
mosdó 70, push-open lefolyógarnitúrával  
19.900,- 66434805 

kádtöltő (kép nélkül)   28.990,- 66434841  

zuhany (kép nélkül)     23.990,- 66434887 

5 év garanciával!

push-open lefolyógarnitúra

páraelszívó Mora
50 és 60 cm méretben

fehér színben: 13.990,-      66363820, 66363866

ezüstszínben: 13.990,-     66363857, 66363875

11.900,-

Lakótelepi mosogatótálca
középső csaplyuk kialakítással, 
méret: 480 x 480 mm 65997314

Mosogatótálca
1 medencés, csepptálcás, le- és túlfolyóval,  
méret: 860 x 435 mm 66062020

Kerek mosogatótálca INoX
csaplyukkal, szűrő kosaras leeresztővel, 
szifonnal, Ø 490 mm 66130699

Mosogató-csaptelep Aragon
kihúzható fejjel
13053724

14.990,-
13.990,-

9.990,- 9.990,- 8.990,-

19.900,-/tól

A BAUhAUS SzAkÁrUhÁzAk kereskedelmi Bt. a magyar Cetelem Bank zrt. hitelközvetítője, 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 futamidő esetén. Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30 és 36 hónap. 

Fix, éves ügyleti kamat: 36 hónap esetén 9,50%. Kezelési díj: 0 Ft. Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Érvényes 2017. 01. 10-től 2017. 01. 30-ig.

NYITVATARTÁs:
(mindhárom szakáruházunkban)

hétfőtől péntekig: 7.30-21.00
szombaton: 8.00-21.00
vasárnap: 8.00-18.00

2120 Dunakeszi, pallag u. 9. Tel.: 06-27-886-100

az M0  mellett, a Tópart Kereskedelmi parkban, M0  Dunakeszi-Dél, 

Káposztásmegyeri lehajtó

2234 Maglód, Esterházy János u. 7. Tel.: 06-29-886-100

az M0  melletti Kereskedelmi parkban, M0  Maglódi lehajtó

2310 szigetszentmiklós, Városkert u. 1. Tel.: 06-24-886-100

az M0  mellett, a sziget Kereskedelmi parkban,  M0  halásztelki lehajtó 

Amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül azonos 
gyártó minden paraméterében megegyező 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, az egyedileg készített ajánlatok 
és a kiárusításos termékek.

legjoBB Ár 
gArAnCiA!

http://www.bauhaus.hu/livinox-n-144k-mosogatotalca.html
http://www.bauhaus.hu/livinox-n-142ks-mosogatotalca.html
http://www.bauhaus.hu/mixomat-aregon-allo-zuhany-mosogato-csaptelep.html
http://www.bauhaus.hu/hansgrohe-logis-70-mosdo-csaptelep.html
http://www.bauhaus.hu/mora-op610w-paraelszivo-feher.html
http://www.bauhaus.hu/mixomat-boston-zuhanygarnitura.html
http://www.bauhaus.hu/livinox-ec-145k-mosogatotalca.html


www.bauhaus.hu www.facebook.com/bauhausszakaruhazak
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Álló WC simena
mélyöblítésű, 
hátsó lefolyású
13195527

39.890,-

Mosdó simena
57 cm, fehér
13195503

5.290,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Mosdóhely solo
szé. x ma. x mé: 52 x 85 x 30,2 cm,  
55 cm-es kerámiamosdóval,  
két ajtóval, fehér, lakkozott fronttal,  
melaminkorpusszal, tükörrel és 
halogénvilágítással,  
állítható fémlábakkal,  
a fényforrás energiaosztálya: C,  
a lámpatest a következő energiaosztályú 
fényforrásokkal használható: A++ – E
20682239

Csaptelep és dekoráció nélkül!

Mosdó Fuerteventura
fehér, szé. x ma. x mé.: 
45 x 10,5 x 30 cm, kerámia
22502102

14.990,-

6.990,-

WC-ülőke Elegance 
„pöttyös”
duroplast,   
lecsapódásgátlóval és  
levehető fémzsanérokkal
24691848

29.990,-

Monoblokkos 
WC-szett piano
hátsó vagy 
alsó kifolyású, 
öblítőtartály, 
ABs WC-ülőke, 
készre szerelt 
66040114, 66040123

12.990,-

http://www.bauhaus.hu/riva-solo-55-feher-mosdohely.html
http://www.bauhaus.hu/camargue-simena-melyoblitesu-hatsokifolyasu-allo-wc.html
http://www.bauhaus.hu/camargue-simena-melyoblitesu-hatsokifolyasu-allo-wc.html
http://www.bauhaus.hu/kolo-piano-hatso-kifolyasu-monoblokkos-wc.html
http://www.bauhaus.hu/kolo-piano-hatso-kifolyasu-monoblokkos-wc.html
http://www.bauhaus.hu/simena-mosdo-feher-57cm.html
http://www.bauhaus.hu/camargue-fuerteventura-mosdo-45x30x10-5cm.html
http://www.bauhaus.hu/poseidon-elegance-wc-uloke.html
http://www.facebook.com/bauhausszakaruhazak/

