
1 Alpin

2 Atlas

4 Corona

Érvényes: 2017. október 17. – 2017. október 31. www.bauhaus.hu

m²

1.490,-/tól

Laminált padlók
1  Alpin színben,  

kopásállósága: 23,  
5 év garanciával,  
mérete: 1382 x 195 x 6 mm,  
1 csomag = 3,23 m²,  
1 csomag ára = 4.813,-  
1.490,- / m² 24984803

2  Atlas színben,  
kopásállósága: 31,  
7 év garanciával,  
mérete: 1382 x 195 x 7 mm,  
1 csomag = 2,96 m²,  
1 csomag ára = 5.890,-  
1.990,- / m² 24984812

3  Harlech színben,  
kopásállósága: 31,  
7 év garanciával,  
mérete: 1285 x 192 x 8 mm,  
1 csomag = 2,22 m²,  
1 csomag ára = 6.638,-  
2.990,- / m² 24984821

4  Corona színben,  
kopásállósága: 32,  
20 év garanciával,  
mérete: 1285 x 192 x 10 mm,  
1 csomag = 1,73 m²,  
1 csomag ára = 7.249,-  
4.190,- / m² 24984830

3 Harlech

webshop
országos 

kiszállítással

A kiválasztott  
termékeket webshopunkban 
kényelmesen lefoglalhatja, 
szakáruházunkban pedig 
4 nyitvatartási óra után átveheti.

Termékeink 
jelentős részét 
már webshopon 
keresztül is 
megvásárolhatja. 

10 hónApos  
InGYen hITeL! 
Részletek a 2. oldalon.

Fürdőszobabútor  
Leo

méret (szé. x ma. x mé.): 
65 x 190 x 33,5 cm,  

alsószekrény 2 ajtóval, 
65 cm-es kerámia mosdóval, 

 tükörrel, halogénvilágítással, 
a fényforrás energia osztálya: C,  
a lámpatest a következő  
energiaosztályú fényforrásokkal  
használható: B, C
66152091   
Csaptelep és  
dekoráció nélkül!

Részlet-
fizetés

ONLINE
FOGLALÁS 

SZAKÁRUHÁZI
ÁTVÉTEL 

A kopásállóság mértékéről bővebben 
a 8. oldalon tájékozódhat.

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

45.900,-

https://www.bauhaus.hu/informaciok/szolgaltatasok/aruhitel/
https://www.bauhaus.hu/
https://www.bauhaus.hu/informaciok/szolgaltatasok/online-foglalas-szakaruhazi-atvetel
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-alpin-tolgy-6mm-nk23.html
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-atlas-tolgy-7mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-atlas-tolgy-7mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-harlech-tolgy-8mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-corona-tolgy-10mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/leo-65-feher-komplett-mosdohely.html


2  Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

1

2

3

LeD-fényvetők
extra hosszú, 3 m-es kábel, stabil 
fémszerkezet, energiaosztály: A – A++
1  hordozható 

20 w  9.990,- 22907877 

30 w  12.990,- 22909369 

2  állványos

20 w  12.990,- 22887331

30 w  15.990,- 22907415

3  állványos, 2-es

2 x 20 w  18.990,- 22908737

2 x 30 w  24.990,- 22909183

LeD-bútorvilágító
sorolható, energiaosztály: A+

4 w    1.990,- 66522816 
6 w    2.490,- 66522825 
8 w    2.990,- 66522834 
10 w  3.190,- 66522843 
14 w  3.990,- 66522852

db

1.990,-/tól

Futamidő: 10 hónap.  Igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet.
Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól minimum 
a  vételár 20%-a. A BAuHAuS SzAkáruHázAk kereskedelmi Bt. a Magyar Cetelem zrt. (Bank) 
hitelközvetítője, a bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak 
a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitelpultnál, 
az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/
segedlet/dokumentumok. Az áruhitel csak szakáruházainkban vehető igénybe (a webshopban nem).
Áruhitel referencia ThM: 0% (2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 hónap futamidő esetén.)
 Érvényes: 2017. 10. 17-től 2017. 10. 31-ig.

Részlet-
fizetés

1

2

2.490,-/tól

LeD-reflektor 
Ip65, 4000 K,  
energiaosztály: A+ 

1  10 w, 900 lm  2.490,- 66534653 
20 w, 1800 lm  4.590,- 66534662 
30 w, 2700 lm  5.990,- 66534671 
50 w, 4500 lm  7.590,- 66534680

2  mozgásérzékelővel

10 w, 900 lm  3.990,- 66536747 
20 w, 1800 lm  5.990,- 66536756

29.990,-

Mennyezeti LeD-lámpa 
naomi
Ø 35 cm, 20 cm lelógás, 30 w,  
2580 lm, melegfehér, szabályozható 
fényerő, energiaosztály: A 
66549602

beépíthető  
LeD-kristályspot
4000 K, kristály és tükör 
kombinációja,  
energiaosztály: A

1  Ø 92 mm, 6 w/400 lm 
4.990,- 
66549781  
3 db-os szett  
13.990,- (1 db = 4.663,-) 
66549790 
2  Ø 112 mm, 9 w/600 lm 

5.990,- 
66549806  
3 db-os szett  
16.990,- (1 db = 5.663,-) 
66549815 

19.990,-
Mennyezeti LeD-lámpa sarka
14 w, 1120 lm, 3200 K, 70 cm széles,  
kristályhatással, energiaosztály: A
66553029

LeD-hajólámpa
kerek és ovális alakú, fehér színben, 
energiaosztály: A+
kerek 
6 w   2.490,-    66522904 
12 w  3.490,-    66522913 
ovális 
6 w   2.490,-    66522922 
12 w  3.490,-    66522931

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

db

2.490,-/tól

db

9.990,-/tól

db

4.990,-/tól

1

2

https://www.bauhaus.hu/profi-depot-hordozhato-led-reflektor-20w.html
https://www.bauhaus.hu/profi-depot-allvanyos-led-reflektor-20w.html
https://www.bauhaus.hu/profi-depot-allvanyos-led-reflektor-20w.html
https://www.bauhaus.hu/profi-depot-allvanyos-led-reflektor-2x20w.html
https://www.bauhaus.hu/profi-depot-allvanyos-led-reflektor-2x20w.html
https://www.bauhaus.hu/profi-depot-allvanyos-led-reflektor-2x20w.html
https://www.bauhaus.hu/mentavill-butorvilagito-lampa-led-4w.html
https://www.bauhaus.hu/mentavill-butorvilagito-lampa-led-4w.html
https://www.bauhaus.hu/mentavill-hajolampa-led-6w-kerek.html
https://www.bauhaus.hu/mentavill-hajolampa-led-6w-ovalis.html
https://www.bauhaus.hu/mentavill-hajolampa-led-6w-ovalis.html
https://www.bauhaus.hu/globo-sarka-mennyezeti-lampa-led.html
https://www.bauhaus.hu/wofi-naomi-mennyezeti-lampa-6xled-o35cm.html
https://www.bauhaus.hu/globo-beepitheto-spotlampa-kristaly-1xled-o9-2cm.html
https://www.bauhaus.hu/globo-beepitheto-spotlampa-kristaly-1xled-o11-2cm.html
https://www.bauhaus.hu/gao-ispot-slim-led-reflektor-10w.html
https://www.bauhaus.hu/gao-ispot-slim-led-reflektor-mozgaserzekelovel-10w.html
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poszter
Minyon, Star Wars és 
Jégvarázs motívumokkal,   
3 méretben
mini 40 x 50 cm 
1.290,- 22146263 
maxi 61 x 91,5 cm 
1.990,- 22146254 
jumbo 53 x 158 cm 
2.990,- 22146272 

3D kollázsképkeret
10 db 10 x 15 cm-es kép 
részére, műanyag
20297581

db

1.290,-/tól

5.990,-

1

2

4

LeD-szalag beltérre
3 m, 30 db LeD / méter,  
rövidíthető, távirányítóval,  
energia osztály: A – A++ 
színváltós 4.990,- 22694036 
fehér  2.990,-  22693769

 

beltéri falfesték Dulux  

A nagyvilág színei
tartós színek gazdag választéka, matt, 

latex emulzió fal- és mennyezetfestésre, 

vízzel tisztítható bevonatot képez, ezért 

a szennyeződések, pecsétfoltok könnyen 

eltávolíthatók, kiadósság: 14 m² / l 

2,5 l 4.290,- (1 l = 1.716,-),  

5 l 6.990,- (1 l = 1.398,-)

66208550

4.290,-/tól 3.190,-/tól

Vastaglazúr sadolin extra
tartós védelmet biztosít a fának, védi a 

csapadéktól és a káros UV-sugárzástól, 

különböző színekben

0,75 l 3.190,-  

(1 l = 4.253,3) 60085889

2,5 l 8.990,- 
(1 l = 3.596,-) 60085898

5 l 15.990,- 
(1 l = 3.198,-) 66358321

effektfesték bondex 
Vintage effect
visszaállítja a kifakult,  
megkopott fafelületek  
patináját és különleges,  

régies külsőt kölcsönöz azoknak, 

új vagy régi, natúr vagy előkezelt 

beltéri fafelületen használható, 

vizes bázisú, többféle színben 

500 ml (1 l = 7.980,-) 
66543552

3.990,-

Újdonság

3

4

1

2

LeD-fényforrás 
gyertya, e14, melegfehér

1  3 w, 245 lm 690,-  25364259 

2  5 w, 475 lm 890,- 25376722

LeD-fényforrás 
300°, melegfehér, 3000 K, 
3  25 000 óra élettartam,  

e27 / 10 w, 806 lm 690,- 23133824 
4  e27 / 15 w, 1521 lm 1.490,- 24604341 

„A+” energiaosztály

2.990,-/tól
db

690,-/tól

3

LeD-okosfényforrás
philips hue-technológiával, energiaosztály: A+
1  e27, fehér, színhőmérséklet-váltós, 9,5 w 10.990,- 665545722  e27, színváltós/fehér, 10 w 18.790,-  665545813  GU10, fehér, színhőmérséklet-váltós, 5,5 w 10.990,- 66554615 4  GU10, színváltós/fehér, 6,5 w 18.790,- 66554624

a BAUHAUSBAN!
Újdonság

10.990,-/tólPhilips Hue

https://www.bauhaus.hu/mini-poszter-40-x-50cm.html
https://www.bauhaus.hu/maxi-poszter-61-x-91-5cm.html
https://www.bauhaus.hu/jumbo-poszter-52-x-158cm.html
https://www.bauhaus.hu/jumbo-poszter-52-x-158cm.html
https://www.bauhaus.hu/jumbo-poszter-52-x-158cm.html
https://www.bauhaus.hu/jumbo-poszter-52-x-158cm.html
https://www.bauhaus.hu/euratio-3d-kollazskepkeret-10-kephez.html
https://www.bauhaus.hu/euratio-3d-kollazskepkeret-10-kephez.html
https://www.bauhaus.hu/sadolin-extra-0-75l-cseresznye-vastaglazur.html
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-led-szalag-3m.html
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-led-szalag-rgb-3m.html
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-led-szalag-rgb-3m.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-6w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-6w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-6w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-14-5w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-14-5w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-14-5w.html
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-e27-9-5w-feher.html
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-e27-9-5w-feher.html
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e27-10w-feher-szines.html
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e27-10w-feher-szines.html
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e27-10w-feher-szines.html
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-gu10-5-5w-feher.html
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-gu10-6-5w-feher-szines.html
https://www.bauhaus.hu/dulux-a-nagyvilag-szinei-belteri-falfestek-bambuszliget-2-5l.html
https://www.bauhaus.hu/bondex-vintage-effect-effektfestek-feher-0-5-l.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e14-3-3w-gyertya.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e14-5-7w-gyertya.html
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Zuhanykabin Flower
íves, görgős zuhanykabin, tálca nélkül,  

4 mm-es biztonsági üveggel, virágmintával, 
kétféle méretben 

80 x 80 x 190 cm 49.990,- 66236153 
90 x 90 x 190 cm 54.990,- 66236162

Zuhanytálca Dream p
íves 

80 x 80 cm  22.390,- 66097952 

90 x 90 cm 23.690,- 66097934

wC-ülőke Róma
duroplast, fehér színben, 
levehető fémzsanérral és 
lecsapódásgátlóval 
19.990,-   23582417 

Fali wC Róma
fehér, öblítőperem nélkül, 
ezért könnyen tisztán  
tartható, mélyöblítésű,  
wC-ülőke nélkül 
39.900,-   23593923

Perem nélküli

wC-ülőke Right
duroplast, lecsapódásgátlóval,  
hologram hatással
23520064

wC-ülőke Aquatic
MDF, három oldalán  
mintázott, erősített  
fémzsanérral 66471954

Mosdó simena
57 cm, fehér

13195503

Zuhanyfej LeD
króm, LeD-es, 

váltakozó világítással 
(piros / zöld / kék), 

könnyű  
vízkőeltávolítás

20502054

szobamérleg Athene
bambusz, digitális kijelző,  
150 kg-ig terhelhető
20538341 

szobamérleg Apollo
fehér színű üvegfelület, digitális 
kijelző, egyszerű kezelőfelület, 
víz- és testzsír-százalékmérő,  
150 kg-ig terhelhető
20553326 

Csaptelepcsalád Viktória
vízesés jellegű kifolyóval,  
egykaros, króm 

mosdó 16.490,- 20578550 
kádtöltő 19.900,- 20578569 (kép nélkül)

5 év  garanciával!

16.490,-/tól

39.900,-

11.900,-

Álló wC simena
mélyöblítésű,  
hátsó lefolyású
13195527

6.990,-

19.990,-

11.690,-

3.990,-
4.990,-

49.990,-/tól

Zuhanyszett 
Vitalio start

1 funkciós zuhanyfej, 
60 cm tartósín,  
175 cm gégecső

66374682

Felhajtható fali zuhanyülőke
fehér színű alumíniumprofilokkal, ergonomikus 
kialakítású ülő felülettel (szé. x mé.)  
31 x 23 cm, maximális terhelhetőség: 100 kg 
Fehér 17.990,- 
20273110, 24771333

Fürdőkád-  
kapaszkodó

tapadókorongos, fúrást  
nem igényel, utazáshoz is hasznos,  

30 cm, fehér, műanyag  
2.990,- 23855702 

40 cm, fehér, műanyag 
3.990,- 23505371 

32 cm, fehér, nagy tapadókoronggal, 70 kg-ig 
8.990,- 22301664, 24768016

6.690,- 6.690,-

17.990,-/tól

2.990,-/tól

7.990,-

26.290,-

Zuhanyülőke Assistent bambusz
ülőfelület: 32 x 23 cm, maximális 
terhelhetőség: 150 kg,  
nem rozsdásodik és  
nem fehéredik ki 
22303040

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/mixomat-viktoria-mosdo-csaptelep.html
https://www.bauhaus.hu/aquatic-wc-uloke.html
https://www.bauhaus.hu/poseidon-right-wc-uloke.html
https://www.bauhaus.hu/camargue-roma-wc-uloke.html
https://www.bauhaus.hu/camargue-roma-wc-uloke.html
https://www.bauhaus.hu/camargue-roma-melyoblitesu-fali-wc.html
https://www.bauhaus.hu/camargue-roma-melyoblitesu-fali-wc.html
https://www.bauhaus.hu/mixomat-led-zuhanyfej.html
https://www.bauhaus.hu/mixomat-led-zuhanyfej.html
https://www.bauhaus.hu/mixomat-led-zuhanyfej.html
https://www.bauhaus.hu/grohe-vitalio-start-zuhanyszett-1-funkcios.html
https://www.bauhaus.hu/roltechnik-flower-neo-800-ives-talca-nelkuli-zuhanykabin.html
https://www.bauhaus.hu/roltechnik-flower-neo-800-ives-talca-nelkuli-zuhanykabin.html
https://www.bauhaus.hu/roltechnik-dream-p-800-ives-zuhanytalca.html
https://www.bauhaus.hu/roltechnik-dream-p-800-ives-zuhanytalca.html
https://www.bauhaus.hu/simena-mosdo-57cm.html
https://www.bauhaus.hu/simena-melyoblitesu-hatso-kifolyasu-allo-wc.html
https://www.bauhaus.hu/athene-szemelymerleg-bambusz-max-150kg.html
https://www.bauhaus.hu/apollo-szemelymerleg-uveg-max-150kg.html
https://www.bauhaus.hu/assistent-furdoszobai-fali-uloke-felhajthato-bambusz.html
http://www.bauhaus.hu/careosan-tapadokorongos-kapaszkodo-feher-30-cm.html
http://www.bauhaus.hu/assistent-tapadokorongos-kapaszkodo-feher-32-cm.html
https://www.bauhaus.hu/careosan-furdoszobai-fali-uloke-felhajthato-feher.html
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siesta hősugárzó reduktorral 
Fornello
pb-gázpalackkal használható, 3-féle állítható 
teljesítményfokozat, piezo gyújtással, 4,2 kw, 
méretek (szé. x ma. x mé.): 49 x 83 x 35 cm 
66518392

Csere-pb- 
gázpalackot 
értékesítünk
a szerviz 
Centrumban.

Íves törölköző- 
szárító radiátor
fehér
1200 x 600 mm     
17.990,-     
66108863

1400 x 600 mm    
19.990,-     
66109848

1600 x 600 mm    
22.990,-     
66109866

17.990,-/tól

wC-tartály Ap110 Geberit
alacsony szerelésű, öblítőstop, fehér
60067656

7.990,-

Falba építhető 
wC-tartály
dupla nyomógombos 
kivitel, 3-6 l 
választható 
víz mennyiség, 
galvanizált bevonatú 
váz, párásodás gátló 
szigetelés, könnyű 
beszerelni

19.990,- 
66444512

Fehér nyomólap  
4.990,- 
66444530

Krómszínű nyomólap  
5.990,- 
66444521

19.990,-

elektromos 
forróvíztároló  
Leov
100 literes  
űrtartalom,  
speciális  
zománcbevonat, 
aktív anód védelem,  
2000 W villamos  
teljesítmény, 
felfűtési idő  
10 °C-ról  
65 °C-ra: 3,2 óra, 
tömeg víz nélkül: 26 kg
60037686

26.990,-

22.990,-

Kombinált 
kondenzációs 
gázkazán Clas 
premium eVo eU
24 kW teljesítmény, 
35%-os energiamegtakarítási 
lehetőség, kondenzációs 
technológia, multifunkciós  
LCD-kijelző, közvetlen  
csatlakozás napkollektoros 
rendszerhez, önellenőrző  
rendszer 66452418

279.990,-

Átfolyós vízmelegítő DAFI
5,5 kw teljesítmény, mosogató fölé,  
műanyag csapteleppel 
18.990,- 66375144

mosogató fölé, fém csapteleppel 
20.990,-  (kép nélkül) 66375153

mosogató alá, csaptelep nélkül,  
csatlakozószettel 
19.990,-  
(kép nélkül) 
66375162

18.990,-/tól

2 db tartókonzollal, 
légtelenítővel, záródugóval

Radiátor
fehér színben, lemezvastagság: 1,2 mm, 
festék: RAL 9016, 12 év után sem veszíti el 
a színét, nem sárgul, garancia: 12 hónap 
általános és 12 év átrozsdásodás ellen

6.690,-/tól

széles választéka
Radiátorok

Méretek mm-ben Teljesítmény Cikkszám Ár

11K  600 x 600 856 W 66127284 6.690,-
22DK 600 x 400 1066 W 66119245 7.490,-
22DK 600 x 600 1600 W 66091051 9.990,-
22DK 600 x 800 2133 W 66091060 12.990,-
22DK 600 x 1000 2666 W 66091088 14.990,-
22DK 600 x 1200 3199 W 66091097 17.990,-
22DK 600 x 1400 3732 W 66091103 20.990,-
22DK 600 x 1600 4266 W 66091112 23.990,-
22DK 600 x 1800 4799 W 66119263 26.990,-

Önrész: 0,-

10 x 27.999,-

https://www.bauhaus.hu/leov-ad-100-elektromos-forroviztarolo.html
https://www.bauhaus.hu/geberit-ap-110-alacsony-wc-tartaly.html
https://www.bauhaus.hu/sanica-ives-torolkozoszarito-radiator-1200x600mm-feher.html
https://www.bauhaus.hu/sanica-falsik-alatti-wc-tartaly.html
https://www.bauhaus.hu/sanica-p03-krom-nyomolap.html
https://www.bauhaus.hu/sanica-p03-feher-nyomolap.html
https://www.bauhaus.hu/sanica-p03-feher-nyomolap.html
https://www.bauhaus.hu/sanica-11k-600x600xmm-acellemez-panelradiator.html
https://www.bauhaus.hu/dafi-5-5-kw-atfolyos-vizmelegito-mosogato-fole-muanyag-csapteleppel.html
https://www.bauhaus.hu/siesta-fornello-hosugarzo-reduktorral-4-2kw.html
https://www.bauhaus.hu/ariston-clas-premium-evo-24-eu-fali-kondenzacios-kombi-gazkazan.html
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2  Greslap piraeus brown
30 x 60 cm, mázas greslap, 
1,44 m² / csomag, 3.715,- / csomag, 
2.580,- / m²  
Raklapos vásárlás esetén:  
(1 raklap = 60 csomag)  
3.528,- / csomag, 2.450,- / m²
66529154

R9

fagyálló 
peI IV

1  Greslap Florence
30,5 x 61 cm, mázas greslap,  
1,58 m² / csomag, 4.013,- / csomag, 
2.540,- / m² 
Raklapos vásárlás esetén:  
(1 raklap = 60 csomag) 
3.776,- / csomag, 2.390,- / m²
66461292       Kifutó termék!

padlólap Travertin
34 x 48 cm,  

1,84 m² / csomag,  

3.662,- / csomag, 

1.990,- / m²  
66306728

peI III

3  Greslap 
Redstone
30 x 60 cm, mázas 
greslap, két színben,  
1,26 m² / csomag,  
5.909,- / csomag,  
4.690,- / m²
66557049, 66557030

Greslap beton Grigio
45,7 x 91,5 cm, mázas greslap,
1,32 m² / csomag,  
6.587,- / csomag, 

4.990,- / m² 24963538

Greslap spatolato 
61 x 61 cm, mázas greslap, beige és fekete színben, 
1,59 m² / csomag, 6.358,- / csomag, 3.999,- / m²
66348535, 66348544

m²

1.990,-

R9

fagyálló 
peI IV

m²

3.999,-

3

R9

fagyálló 
peI IV

3

fagyálló 
peI IV

2

R9

fagyálló 
peI IV

m²

2.390,-/tól

raklapos ár

1

m²

2.450,-/tól

raklapos ár

m²

4.690,-

Falburkoló natúrkő brick 
10 x 40 cm, természetes kő, fehér,  
0,216 m²/csomag, 3.454,- /csomag

15.990,-/m²
20253422

m²

15.990,-

padlólapok
Extra nagy méretű

Újdonság

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/serra-travertino-padlolap-34x48cm-1-84m2.html
https://www.bauhaus.hu/serra-travertino-padlolap-34x48cm-1-84m2.html
https://www.bauhaus.hu/serra-travertino-padlolap-34x48cm-1-84m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-padlolap-grigio-45-7x91-5cm-1-32m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-padlolap-grigio-45-7x91-5cm-1-32m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-padlolap-grigio-45-7x91-5cm-1-32m2.html
https://www.bauhaus.hu/palazzo-ambiente-brick-falburkolo-matt-feher-10x40cm-0-216m2.html
https://www.bauhaus.hu/bontile-florence-greslap-bezs-30-5x61cm-1-58m2.html
https://www.bauhaus.hu/piraeus-padlolap-barna-30x60cm-1-44m2.html
https://www.bauhaus.hu/redstone-padlolap-acero-30x60cm-1-26m2.html
https://www.bauhaus.hu/redstone-padlolap-gris-30x60cm-1-26m2.html
https://www.bauhaus.hu/redstone-padlolap-gris-30x60cm-1-26m2.html
https://www.bauhaus.hu/spatolato-beige-61x61cm-1-59m2-padlolap.html
https://www.bauhaus.hu/spatolato-beige-61x61cm-1-59m2-padlolap.html
https://www.bauhaus.hu/spatolato-nero-61x61cm-1-59m2-padlolap.html
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2

Flexibilis ragasztó pRobAU
25 kg, C2TE minősítésű 
1.890,- / zsák (1 kg = 75,6)  
Raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 48 zsák): 1.790,- / zsák  
(1 kg = 71,6)        66088938

Flexibilis fugázó
különböző színekben,  
pl.: fehér, szürke 
2 kg 1.450,- (1 kg = 725,-)   
66248565, 66248574 

5 kg 2.450,- (1 kg = 490,-)   
66248750, 66248769

zsák

1.790,-/tól

raklapos ár

Önterülő aljzatkiegyenlítő 
padlopon express Cn70
2-15 mm, 25 kg 
3.990,- / zsák (1 kg = 159,6)

66063360

zsák

3.990,-

m²

2.710,-/tól

raklapos ár

2 peI II

2 peI II

1  Falicsempe nina
25 x 36 cm, travertin hatású  
falicsempe, bézs és barna 
színben,  
1,35 m² / csomag, 
4.049,- / csomag,  
2.999,- / m² 
66348827, 66348836

2  bordűr nina 
36 x 7,4 cm 1.290,- / db 
66348890

3  Dekor nina 
25 x 36 cm, 
virágos  1.960,- / db 
66348872

4  padlólap nina
33,3 x 33,3 cm, bézs és barna 
színben, fagyálló,  
1,33 m² / csomag,  
5.306,- / csomag, 
3.989,- / m² 
66348845, 66348854

1

1
2

3

2 peI II

1  Mozaik Albero
25 x 50 cm, 1,3 m² / csomag, 6.487,- / csomag, 
4.990,- / m² 
66488866

2  padlólap Albero
25 x 50 cm, mázas padlólap,  
krém-, arany- és sötétbarna színben,  
1,3 m² / csomag, 5.187,- / csomag, 
3.990,- / m² 
66488680, 66488699, 66488857 

m²

3.990,-/tól

csomag

1.450,-/tól

1

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

2  bordűr suzy
46 x 25 cm  
540,- / db 
66419468
3  padlólap suzy

30 x 30 cm, mázas greslap,  
1,53 m² / csomag, 5.141,- / csomag,  
3.360,- / m² 
66543695

1

peI III 3

fagyálló 
peI IV

4

1

2

1  Falicsempe Indiana
25 x 40 cm, fehér, cherry és barna színben, 

1,7 m² / csomag, 4.573,- / csomag

2.690,- / m² 
66519544, 66519553, 66519562

2  Dekor Indiana
25 x 40 cm, cherry és barna színben, 

1,7 m² / csomag, 4.573,- / csomag,

2.690,- / m² 
66519571, 66519580

3  padlólap Indiana
33 x 33 cm, cherry és barna színben, 

1,63 m² / csomag, 4.874.- / csomag

2.990,-  / m² 
66519599, 66519605

3

m²

2.690,-/tól

m²

2.999,-/tól

Csempevágó Roller Cut  

max. vágáshossz: 850 mm, max. csempevastagság: 12 mm, 

nagyméretű csempék vágásához is tökéletes megoldás

22233280

34.990,-

https://www.bauhaus.hu/arte-nina-falicsempe-bezs-25x36cm-1-35m2.html
https://www.bauhaus.hu/arte-nina-falicsempe-bezs-25x36cm-1-35m2.html
https://www.bauhaus.hu/arte-nina-falicsempe-bezs-25x36cm-1-35m2.html
https://www.bauhaus.hu/arte-nina-falicsempe-barna-25x36cm-1-35m2.html
https://www.bauhaus.hu/arte-nina-falicsempe-barna-25x36cm-1-35m2.html
https://www.bauhaus.hu/arte-nina-bordur-36x7-4cm.html
https://www.bauhaus.hu/arte-nina-dekorcsempe-25x36cm.html
https://www.bauhaus.hu/arte-nina-dekorcsempe-25x36cm.html
https://www.bauhaus.hu/arte-nina-padlolap-bezs-33-3x33-3cm-1-33m2.html
https://www.bauhaus.hu/arte-nina-padlolap-barna-33-3x33-3cm-1-33m2.html
https://www.bauhaus.hu/arte-nina-padlolap-barna-33-3x33-3cm-1-33m2.html
https://www.bauhaus.hu/indiana-dekorcsempe-brown-25x40cm-1-7m2.html
https://www.bauhaus.hu/indiana-dekorcsempe-brown-25x40cm-1-7m2.html
https://www.bauhaus.hu/indiana-padlolap-cherry-33x33cm-1-63m2.html
https://www.bauhaus.hu/suzy-falicsempe-vilagosbezs-25x40cm-1-5m2.html
https://www.bauhaus.hu/suzy-falicsempe-vilagosbezs-25x40cm-1-5m2.html
https://www.bauhaus.hu/suzy-falicsempe-sotetbezs-25x40cm-1-5m2.html
https://www.bauhaus.hu/suzy-falicsempe-sotetbezs-25x40cm-1-5m2.html
https://www.bauhaus.hu/suzy-bordur-bezs-25x4-6cm.html
https://www.bauhaus.hu/suzy-greslap-sotetbezs-30x30cm-1-53m2.html
https://www.bauhaus.hu/albero-padlolap-barna-20x50cm-1-3m2.html
https://www.bauhaus.hu/albero-padlolap-bezs-20x50cm-1-3m2.html
https://www.bauhaus.hu/albero-padlolap-bezs-20x50cm-1-3m2.html
https://www.bauhaus.hu/albero-padlolap-vilagosbarna-20x50cm-1-3m2.html
https://www.bauhaus.hu/albero-padlolap-vilagosbarna-20x50cm-1-3m2.html
https://www.bauhaus.hu/albero-padlolap-sotetbarna-20x50cm-1-3m2.html
https://www.bauhaus.hu/albero-padlolap-sotetbarna-20x50cm-1-3m2.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-szurke-2kg-flexibilis-fugazo.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-szurke-2kg-flexibilis-fugazo.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-szurke-5kg-flexibilis-fugazo.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-szurke-5kg-flexibilis-fugazo.html
https://www.bauhaus.hu/probau-c2te-flexibilis-csemperagaszto-25kg.html
https://www.bauhaus.hu/probau-c2te-flexibilis-csemperagaszto-25kg.html
https://www.bauhaus.hu/ceresit-padlopon-express-cn70-25kg-onterulo-aljzatkiegyenlito.html
https://www.bauhaus.hu/ceresit-padlopon-express-cn70-25kg-onterulo-aljzatkiegyenlito.html
https://www.bauhaus.hu/indiana-falicsempe-brown-25x40cm-1-7m2.html
https://www.bauhaus.hu/indiana-falicsempe-brown-25x40cm-1-7m2.html
https://www.bauhaus.hu/heka-roller-cut-csempevago-850mm.html
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2  bremberg tölgy

7 mm

7 mm

1  havanna tölgy

3  Fjells tölgy

7 mm

4  füstölt tölgy

7 mm

1  – 2   laminált padló havanna tölgy és  
bremberg tölgy színben, kopásállóság: 31,  
méret: 1292 x 192 x 7 mm, 1 csomag = 2,48 m², 
1 csomag ára: 5.679,-  2.290,- / m² 
22458409, 23851393

3  – 4   laminált padló Fjells tölgy és  
füstölt tölgy színben, kopásállóság: 31,  
méret: 1292 x 192 x 7 mm, 1 csomag = 2,48 m², 
1 csomag ára: 5.927,-  2.390,- / m² 
23070967, 22694744

       5   laminált padló fehérített tölgy színben,  
kopásállóság: 32,  
méret: 1292 x 192 x 8 mm, 1 csomag = 1,98 m²,  
1 csomag ára: 5.128,- 2.590,- / m² 
20833073    

5  fehérített tölgy

8 mm

m²

2.290,-/tól

Tundra pine

Moor tölgy

m²

5.990,-/tól

Como

Florentina

Umbria tölgy

Laminált padló  
Living by haro

Savanna tölgy és Umbria tölgy 
színben, kopásállósága: 31,  

10 év garanciával,  
mérete: 1282 x 193 x 7 mm,  

1 csomag = 2,22 m²,  
1 csomag ára: 10.190,-  

4.590,- / m²
22432333, 22432360

savanna tölgy

parkettaalátét Isofoam
2 mm, 1,1 x 15 m, 1 tekercs ára = 1.790,-  
(1 m² = 108,48) 66170899

3 mm, 1,1 x 15 m, 1 tekercs ára = 2.390,- 
(1 m² = 144,85) 66170905

parkettaalátét  
Isofoam LF 50LD3

párazáró fóliával kasírozott,  
1 tekercs = 15 m2,  

1 csomag ára = 4.690,-  
(1 m2 = 312,67)  66413150

3

2

1

parkettaalátét
1  padlófűtéshez, 1,6 mm, 

1,1 x 15 m,  
1 csomag ára = 5.590,- 
(1 m² = 338,79) 
65952456

2  általános, 2 mm, 1,1 x 15 m, 
1 csomag ára = 3.890,-  
(1 m² = 235,76) 
66000260

3  Isofoam XPS
4 mm, 1,2 x 0,5 m,  
10 db / csomag,  
6 m² / csomag 
1 csomag ára = 2.590,-
(1 m² = 431,67) 
66000279

m²

4.590,-

Laminált padlók

tekercs

1.790,-/tól
csomag

2.590,-/tól

4.690,-

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

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

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

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

Vinyl padló b!design home
Moor tölgy és Tundra pine színben, kopóréteg: 0,3 mm,  
kopásállósága: 23/31, 25/5 év garanciával, 
mérete: 1210 x 190 x 4 mm, 1 csomag = 2,31 m², 
1 csomag ára: 13.837,-  
5.990,- / m² 23584468, 23584112

Vinyl padló b!design Tile
Florentina és Como színben, kőhatású dekor,  
kopóréteg: 0,3 mm, kopásállósága: 23/31,  
25/5 év garanciával, mérete: 609,6 x 304,8 x 4,2 mm, 
1 csomag = 2,23 m², 1 csomag ára = 18.710,- 
8.390,- / m²   23101690, 23611056

könnyű tisztán tartani

vízálló

Vinyl padlók

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-havanna-tolgy-7mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-havanna-tolgy-7mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-bremberg-tolgy-7mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fjells-tolgy-7mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fustolt-tolgy-7mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-tolgy-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/living-by-haro-laminalt-padlo-savanna-tolgy-7mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/living-by-haro-laminalt-padlo-savanna-tolgy-7mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/living-by-haro-laminalt-padlo-umbria-tolgy-7mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-home-vinyl-padlo-moor-tolgy-4mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-home-vinyl-padlo-tundra-fenyo-4mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-home-vinyl-padlo-tundra-fenyo-4mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/b-design-tile-4-2-vinyl-padlo-florentina-4-2mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/b-design-tile-4-2-vinyl-padlo-como-4-2mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/b-design-tile-4-2-vinyl-padlo-como-4-2mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/isofoam-if-2mm-habositott-polietilen-folia-16-5m2.html
https://www.bauhaus.hu/isofoam-xps-thermo-parkettaalatet-16-5m2.html
https://www.bauhaus.hu/isofoam-xps-2mm-parkettaalatet-16-5m2.html
https://www.bauhaus.hu/isofoam-xps-4mm-parkettaalatet-6m2.html
https://www.bauhaus.hu/isofoam-lf-50-parkettaalatet-15m2.html
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beltéri ajtó  
Dusa
12 cm-es, pallótokos,  
jobbos-balos kivitel
tele 
75 x 210 cm  

14.590,- 
90 x 210 cm 

17.690,- 
100 x 210 cm 
19.990,- 
60228268, 60228286, 
60228301

félig üveges  
(üveg nélkül)
90 x 210 cm 

25.990,- 
100 x 210 cm 
26.990,- 
60228329, 60228347 
Kilincs nélkül!

Ajtóüveg külön  
vásárolható hozzá 
4.390,- / csomagtól

24.990,-/tól14.590,-/tól

beltéri ajtó 
Maros
10 cm-es 
pallótokos,  
jobbos-balos 
kivitelben, 
táblásított  
lucfenyő
tele  
24.990,- 
66342388 
29.590,- 
66342403 
31.590,- 
66342421

félig üveges  
31.590,- 
66342449  
33.590,- 
66342458

Kilincs nélkül!

ajtólap + tok

32.980,-/tól

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:    
13.990,-   
66418085

üveges ajtólap  
90 x 210 cm-es  
falnyíláshoz: 
22.990,-   
66418164 
állítható tok: 
18.990,-   
66418191 
Kilincs nélkül!

Beltéri ajtók

Üvegajtószett
1972 x 834 x 8 mm, 
savmart üveggel 
52.990,- 
66492007

 
savmart, csíkos 
üveggel 
53.990,- 
66492016 
A szett tartalmazza 
az ajtólapot és a 
vasalatokat is!

bejárati ajtó 
Tárna
100 x 210 cm,  
borovi fenyő,  
5 pontos 
ajtózárral,  
3 db  
3D-ajtópánttal, 
jobbos-balos 
kivitelben  
A kilincs és 
a biztonsági 
zárbetét  
tartozék!
66220590, 
66220581

99.990,-

bejárati ajtó 
boszporusz
műanyag, 
fatörzsmintázatú 
üvegezéssel,  
jobbos-balos  
kivitelben,  
kilinccsel,  
körbefutó 
fémmerevítéssel, 
méret:  
100 x 210 cm
60074814,  
60074823

95.990,-

Tetőtéri ablak GZL VeLUx
alumínium felső kilincs, beépített  

szellőzés, por- és rovarszűrő betét 
CK02 55 x 78 cm  

59.990,-   66532277

burkolókeret CK02-es ablakhoz   
23.490,-   66355429

U
üveg

 = 1,1 W / m²K

db

59.990,-/tól

Bejárati ajtók

Garázskapu ecostar
fehér színben, 4-féle méretben 
2375 x 2000 mm  66461672, 2375 x 2125 mm   66461681 
2500 x 2000 mm 66461690, 2500 x 2125 mm 66461706 
79.990,-
Kapumozgató szakáruházainkban kapható:  
Liftronic 500 garázskapunyitó 2 db távirányítóval  
49.990,- 66089302

79.990,-

52.990,-/tól

Önrész: 0,-

10 x 9.999,-

Ajtóüveg külön  
vásárolható hozzá 
3.790,- / csomagtól

https://www.bauhaus.hu/dusa-belteri-ajto-90x210-feliguvegezheto-jobb-pallotokos.html
https://www.bauhaus.hu/dusa-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-pallotokos.html
https://www.bauhaus.hu/dusa-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-pallotokos.html
https://www.bauhaus.hu/maros-belteri-ajto-75x210-tele-bal-pallotokos.html
https://www.bauhaus.hu/maros-belteri-ajto-75x210-tele-bal-pallotokos.html
https://www.bauhaus.hu/maros-belteri-ajto-90x210-uvegezheto-bal-pallotokos.html
https://www.bauhaus.hu/tarna-1-fa-bejarati-ajto-100x210-jobb.html
https://www.bauhaus.hu/porta-decor-belteri-ajtolap-75x210-tele-sotet-tolgy-jobb.html
https://www.bauhaus.hu/porta-decor-belteri-ajtolap-75x210-tele-sotet-tolgy-jobb.html
https://www.bauhaus.hu/porta-fit-g-5-belteri-ajtolap-90x210-uvegezett-sotet-tolgy-jobb.html
https://www.bauhaus.hu/uvegajto-savmart-csikos-uveggel-83-4x197-2x0-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/uvegajto-savmart-csikos-uveggel-83-4x197-2x0-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/uvegajto-savmart-uveggel-83-4x197-2x0-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/boszporusz-6-fatorzs-muanyag-bejarati-ajto-100x210-jobb.html
https://www.bauhaus.hu/hormann-pearl-berry-2375x2000mm-billeno-garazskapu-feher.html
https://www.bauhaus.hu/velux-edw-ck02-55x78cm-burkolokeret.html
https://www.bauhaus.hu/ecostar-liftronic-500-garazskapu-nyito.html
https://www.bauhaus.hu/velux-gzl-ck02-55x78cm-1051-tetoteri-ablak.html
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m²

4.950,-
Térburkolókő suprema kombi
sárgásbarna színben, soronként vegyes 
méretekben, 1 sor = 0,96 m², 
4.752,- / sor (1 m² = 4.950,-)

Soronként értékesítjük! 66411367

Gyeprács ACo
60 x 40 x 3,8 cm,  

anyagszükséglet: 4,41 db / m², 

935,- (1 m² = 4.123,35)  
60148278

Kvarchomok 
25 kg 730,-  (1 kg = 29,2)

66319799

Kőfugázó Colorin Rock
20 kg, 5–25 mm fugaszélesség,

3.690,- (1 kg = 184,5)

66020958

Ágyazóhabarcs 
Mapestone TM

25 kg  
2.890,- / zsák  

(1 kg = 115,6)

66319595

1

db

620,-/tól

pázsitrácskő
40 x 40 x 8 cm, anyagszükséglet: 6,25 db/m²  
szürke: 480,- / db,  (1 m² = 3.000,-)  
raklapos vásárlás esetén (60 db):  
460,- / db (1 m² = 2.875,-)  60011088

60 x 40 x 10 cm, anyagszükséglet: 4,16 db/m²  
800,- / db (1 m² = 3.328,-)   
raklapos vásárlás esetén (36 db):  
780,- / db (1 m² = 3.244,8)  60320784

raklapos ár

db

460,-/tól

2

Térburkolókő Fuego Antico
bontott téglamix, 24 x 11,8 x 5 cm,  
anyagszükséglet: 35,3 db/m²

110,- / db (1 m² = 3.883,-)

raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 480 db)  
100,- / db (1 m² = 3.530,-) 66336123

db

100,-/tól

raklapos ár

Mini növényedény
anyagszükséglet: 20,25 db/m² vagy  
4,1 db/fm, 30 x 20 x 30 cm

1  szürke 620,- / db 66077510 

2  vörösbarna 680,- / db 66077529 

Folyóka hexaline  
hossza: 1 m   
műanyag ráccsal 2.790,- 60148108 (kép nélkül) 
horganyzott ráccsal 3.190,- 60148092

2.790,-/tól

Kerti kövek

db

935,-

zsák

2.890,-
zsák

3.690,-
zsák

730,-

https://www.bauhaus.hu/fruhwald-pazsitracsko-40x40x8cm.html
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-pazsitracsko-40x40x8cm.html
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-pazsitracsko-40x40x8cm.html
https://www.bauhaus.hu/aco-self-hexaline-folyoka-horganyzott-raccsal-1m.html
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-colorin-rock-20kg-kofugazo-granit-33.html
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-mini-novenyedeny-30x20cm-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-mini-novenyedeny-30x20cm-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-mini-novenyedeny-30x20cm-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/mapei-mapestone-tm-25kg-ragasztohabarcs.html
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-25kg-kvarchomok.html
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-fuego-mix-terko-24x11-8x5cm-teglavoros.html
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-suprema-kombi-terko-80x120x6cm-sargasbarna.html
https://www.bauhaus.hu/aco-pazsitracs-38mm-zold.html
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-mini-novenyedeny-30x20cm-vorosbarna.html
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bitumenes vízzáró fedőlemez
vörös és zöld színben, 1 tekercs = 10 m²,  
1 tekercs ára: 8.600,-  860,- / m²
66474971, 66474980 

Csak tekercsben értékesítjük!

m²

860,-

súlya: 2,97 kg/m2

m²

1.290,-

Cserepeslemez
szürke és téglavörös színben,  
mérete: 1216 x 2250 x 0,45 mm 
1 tábla = 2,736 m², 1 tábla ára: 7.633,-  
1 m² = 2.790,- 66525453, 66525462

Építődeszka 
nedvességtartalom: 18% ± 2%  
Darabban értékesítjük! 14417307

Méret Ár / db Ár / fm

23 x 100 mm x 2 m 
lucfenyő 760,- 380,-

23 x 100 mm x 3 m 
lucfenyő 1.110,- 370,-

Tetőléc kötegelt 
műszárított fűrészáru, különböző hosszú-
ságokban, nedvességtartalom: 18% +/- 2% 
Szálban értékesítjük! 60071374

Méret Ár / szál Ár / fm

28 x 48 mm x 2 m 520,- 260,-

28 x 48 mm x 3 m 780,- 260,-

28 x 48 mm x 4 m 1.040,- 260,-

bitumenes hullámlemez
fekete, barna, vörös, zöld, 200 x 85,5 cm, 
1 tábla: 1,71 m², 1 tábla = 2.206,- 1.290,- / m² 
Csak táblában értékesítjük! 
66154237

poliészter-hullámlemez
víztiszta színben, 150 / 200 cm magasságban
1,5 x 10 m = 15 m² / tekercs  22.350,- / tekercs  
1.490,- / m²  66535887

2 x 10 m = 20 m² / tekercs  29.800,- / tekercs  
1.490,- / m²  66535896

2 x 5 m = 10 m² / tekercs  14.900,- / tekercs  
1.490,- / m²  66438490

Csak tekercsben értékesítjük!

Légkamrás polikarbonát-lemez hobby
sokoldalú felhasználási lehetőség, UV-álló, teljes rendszer tartozékokkal  
együtt megvásárolható, vastagság: 6 és 10 mm, hossza: 2000 és  
3000 mm, választható színek: víztiszta, bronz   
A tartozékok megvásárolhatók szakáruházainkban!  
Pl. víztiszta:  
6 x 1050 x 2000 mm 5.439,- 2.590,- / m² 66308715

10 x 1050 x 2000 mm 6.279,- 2.990,- / m² 66276797

m²

2.590,-/tól

m²

2.790,-

Fenyő párnafa, II. osztály 
műszárított fűrészáru, különböző 
hosszúságokban, nedvességtartalom: 
18% +/- 2%
Szálban értékesítjük! 14415725

Méret Ár / db Ár / fm

18 x 36 mm x 2 m 360,- 180,-

18 x 36 mm x 2,4 m 432,- 180,-

18 x 36 mm x 3 m 540,- 180,-

Tetőlemezek

Faáru

m²

1.490,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/parnafa-1-8x3-6x200cm.html
https://www.bauhaus.hu/parnafa-1-8x3-6x200cm.html
https://www.bauhaus.hu/epitodeszka-2-3x10x200cm.html
https://www.bauhaus.hu/epitodeszka-2-3x10x200cm.html
https://www.bauhaus.hu/tetolec-2-8x4-8x200cm.html
https://www.bauhaus.hu/tetolec-2-8x4-8x200cm.html
https://www.bauhaus.hu/thyssenkrupp-sinus-polieszter-hullamlemez-2x5m-viztiszta.html
https://www.bauhaus.hu/onduline-bituline-easy-zold-vizszigetelo-lemez-asvanyi-bevonattal.html
https://www.bauhaus.hu/onduline-bituline-easy-voros-vizszigetelo-lemez-asvanyi-bevonattal.html
https://www.bauhaus.hu/beta-cserepeslemez-szurke-1216x2250x0-45mm-2-736m2.html
https://www.bauhaus.hu/beta-cserepeslemez-szurke-1216x2250x0-45mm-2-736m2.html
https://www.bauhaus.hu/beta-cserepeslemez-teglavoros-1216x2250x0-45mm-2-736m2.html
https://www.bauhaus.hu/hobby-6x1050x2000mm-uregkamras-polikarbonat-lemez-viztiszta.html
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-zold.html 
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-zold.html 
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-fekete.html 
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-fekete.html 
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-barna.html 
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-piros.html 
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-piros.html 
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Öntvénykandalló nosztalgia
fűtési teljesítmény: 6 kw 69.990,- 60135465 
 8 kw 79.990,- 60135474 
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: 91 kg 

74.990,-
Lemezkandalló sütővel  
Termo Robot Luxx
fűtési teljesítmény: 12 kw,  
fűthető légtér: max. 150 m³, 
füstcsőátmérő: 120 mm,  
füstcső csatlakozása: felső,  
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 85 kg
66495875

Vízteres kandalló Ambasador e
fűtési teljesítmény: 17+5 kw,  
szé. x ma. x mé.: 490 x 1030 x 450 mm,  
fűthető légtér: max. 110 m3, 
füstcsőátmérő: 120 mm, füstcső  
csatlakozása: felső, tüzelőanyag: tűzifa, 
barnaszén, súly: 98 kg
66454283

114.990,-

18.990,-

Lemezkandalló bordó 
oldalfallal Termo Valjevac Lux
fűtési teljesítmény: 8 kw,  
fűthető légtér: max. 100 m³,  
füstcsőátmérő: 120 mm,  
füstcső csatlakozása: felső,  
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 78 kg  
66544546

44.990,-

Ipari ventilátoros fűtőkészülék 
termosztáttal Voltomat heating
3 fokozat: hideg / 1000 W / 2000 W, 
fémház, IPX4 védelmi fokozat
20325659

Ipari ventilátoros fűtőkészülék 
termosztáttal Voltomat heating
teljesítmény: 3300 W, 2 fokozat, túlmelegedés 
elleni védelem, IPX4, fémház
21276732 

napraforgóbrikett*
9,5 kg, fűtőérték: 16–20 MJ / kg,  
730,- / köteg  
(1 kg = 76,84)

raklapos vásárlás esetén 
(1 raklap = 84 köteg): 
700,- / köteg (1 kg = 73,68)

66449988

köteg

700,-/tól

raklapos ár

Fabrikett 
20 kg 1.190,- / zsák (1 kg = 59,5)

raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 25 zsák): 
1.090,- / zsák  
(1 kg = 54,5)

66436333

zsák

1.090,-/tól

raklapos ár

12.990,-
*kizárólag háztartási mennyiségben!

Fali fűtőtest LCD-kijelzővel
2 fűtési fokozat: 1000 / 2000 W, hideg, meleg, 

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

66312965

elektromos fűtőpanel bonjour
fali, fürdőszobában is használható, 
mechanikus termosztáttal, gyors felfűtés  
és túlmelegedés-gátló, 45,1 cm magas 
1500 W, 66 cm széles 

26.990,- 66459622 
2500 W, 90,2 cm széles 
29.990,- 66459631

26.990,-

olajradiátor
2300 W,  

3 fokozatban  
állítható,  

11 tagos kivitel,  
termosztát,  

túlmelegedés  
elleni védelem,  

kerekekkel,

fekete 17.990,-   
20750783

fehér 17.990,-   
20750969

db

17.990,-

69.990,-/tól

Önrész: 0,-

10 x 11.499,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

16.990,-

http://www.bauhaus.hu/bonjour-2500w-elektromos-fali-futotest.html
https://www.bauhaus.hu/termo-valjevac-luxx-8kw-lemezkandallo.html
https://www.bauhaus.hu/wamsler-nosztalgia-6kw-ontvenykandallo.html
https://www.bauhaus.hu/termorobot-lux-12kw-lemezkandallo-sutovel.html
https://www.bauhaus.hu/ambasador-e-17-5kw-vizteres-csempekandallo.html
https://www.bauhaus.hu/napraforgobrikett-9-5kg.html
https://www.bauhaus.hu/fabrikett-20kg.html
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-ipari-hosugarzo-3300w.html
https://www.bauhaus.hu/bonjour-elektromos-fali-futotest-1500w.html
https://www.bauhaus.hu/home-fkf-2000b-lcd-fali-futotest-lcd-kijelzovel-2000w.html
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-olajradiator-fekete-2300w.html
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-olajradiator-feher-2300w.html
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-ipari-hosugarzo-2000w.html
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Fellépő
2 fokos, 4.490,-
10092245

3 fokos, 5.990,-
10092276

4.490,-/tól

1  Raktári állvány MeGA
szé. x ma. x mé.: 240 x 200 x 70 cm, 
polconkénti terhelhetőség: 450 kg, 
kék szín, 5 db nagy teherbírású polc

44.990,- 20478289

2  Raktári állvány xxL
szé. x ma. x mé.: 160 x 180 x 60 cm, 
polconkénti terhelhetőség: 350 kg, 
kék szín, 4 db nagy teherbírású polc

25.990,- 20152565

3  Raktári állvány xL
szé. x ma. x mé.: 120 x 180 x 50 cm, 
polconkénti terhelhetőség: 290 kg, 
kék szín, 5 db nagy teherbírású polc

17.990,- 20478270

Extra erős kivitel!

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
450  

kg
Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
350  

kg

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
290  

kg

•  magas színvonalú kidolgozás
•   szerszám nélküli összeszerelés
•  praktikus illesztés
•  extra erős terhelhetőség
•   extra széles és 

extra mély polcok

1

szélesség: 240 cm
magasság: 200 cm
mélység: 70 cm

2

szélesség: 160 cm
magasság: 180 cm
mélység: 60 cm

3

szélesség: 120 cm
magasság: 180 cm
mélység: 50 cm

Nagy teherbírású polcok

* Egyenletes  
terhelés esetén.

bordázott fokok

szétcsúszást gátló 
gurtni

önbiztosító kampó

17.990,-
25.990,-44.990,-

6.990,-/tól 17.990,-/tól

Fokok száma 3 x 7 3 x 9 3 x 11

Munkamagasság 4,90 m 6,30 m 7,40 m

súly 10,6 kg 16 kg 18 kg

szállítási méret 1,95 m 2,70 m 3,1 m

Cikkszám 66282402 66282411 66282420

Ár 17.990,- 24.990,- 32.990,-

sokcélú  
alumíniumlétra

Trezor Favor s3e burg wächter
elektronikus számzár,  
méret: 325 x 235 x 220 mm
66417222

12.990,-

A megfelelő magasság az elemek egymásra 
helyezésével érhető el!

A 7 méteres teljes magasság ára: 184.970,- Ft

59.990,-/tól

profi állvány heLIo
-  7 méterig állítható munkamagasság
-  szerszámok nélkül, könnyen felépíthető
-  megengedett terhelés munkahidanként: 150 kg
-  megengedett összterhelés: 300 kg

3 m munkamagasság 59.990,- 66282475 

5 m munkamagasság 64.990,- 66282493 

7 m munkamagasság 59.990,- 66282518

Megvásárolható kiegészítők heLIo állványhoz: 
ballasztsúly 10 kg-os 13.590,- 66283238 
ballasztsúly 20 kg-os 24.190,- 66283247 
fékezhető kerék 7.890,- 66283229 

A 7 méteres teljes magasság ára: 184.970,-

háztartási  
alumíniumlétra
4 fokos,  
munkamagasság: 2,8 m

6.990,- 10091208

5 fokos,  
munkamagasság: 3 m

8.590,-  10091394

6 fokos, munka- 
magasság: 3,2 m

10.990,-   
10091404

állványok
Létrák,

https://www.bauhaus.hu/regalux-mega-nagy-teherbirasu-polc-kek-5-polcos-200x240x70cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-mega-nagy-teherbirasu-polc-kek-5-polcos-200x240x70cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-xxl-nagy-teherbirasu-allopolc-kek-4-polcos-185x160x60cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-xl-nagy-teherbirasu-allopolc-kek-5-polcos-180x120x50cm.html
https://www.bauhaus.hu/burg-wachter-favor-s3-e-butorszef.html
https://www.bauhaus.hu/burg-wachter-favor-s3-e-butorszef.html
https://www.bauhaus.hu/acel-fellepo-2-fokos.html
https://www.bauhaus.hu/acel-fellepo-2-fokos.html
https://www.bauhaus.hu/stabilomat-aluminium-haztartasi-letra-4-fokos.html
https://www.bauhaus.hu/stabilomat-aluminium-haztartasi-letra-4-fokos.html
https://www.bauhaus.hu/centaure-univerzalis-aluminiumletra-3x7-fokos.html
https://www.bauhaus.hu/centaure-univerzalis-aluminiumletra-3x7-fokos.html
https://www.bauhaus.hu/centaure-helio-a-aluminium-allvany-3m.html
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Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

Asztali körfűrész  

herkules  
TKs 2000s
2000 W, vágási  

mélység: 85 mm,  

asztalméret  
hosszabbítással: 

945 x 640 mm,  

tárcsaátmérő: 250 mm,  

5 év   

garancia

66385684

37.990,-

19.990,-

Ülőkés műhelykocsi wisent
méret: 52 x 37 x 48 cm,  
terhelhetőség: 135 kg, fiók és tartó a 
szerszámok elhelyezésére, kerekes kivitel
23677465

sarokcsiszoló b&D 912
900 W, tárcsaátmérő: 125 mm, 
üresjárati fordulatszám: 12 000 / perc, 
5 év  garancia 
66544041

13.590,-

Akkus fúró-csavarozó 
b+D bDCDD12
10,8 V / 1,5 Ah Li-Ion akku, max. 
fúrásteljesítmény fa/fém: 25/10 mm, 
üresjárati fordulatszám: 0-550 / perc, 
5 év  garancia
66532000

19.990,-

Ütvefúró bosch psb 600 Re
650 W, fúrásteljesítmény  
fa / kőzet / fém:  
30 / 14 / 12 mm,  
súly: 1,7 kg,  
5 év   
garancia
66495097

17.990,-

Lézeres 
távolságmérő 
bosch pLR15 
mérés max. 15 m-ig, 
megtartó funkció a 
mérési eredmények 
rögzítéséhez, 
5 év  
garancia
66396163

14.990,-

száraz-nedves porszívó Kärcher MV3
1000 W (1400 W-os erőnek megfelelő),  
vákuum: 210 mbar, 17 l-es tartály,  
5 év  garancia 66350877

Kompresszor herkules 200 / 10 / 24
1100 W, olajmentes, 24 l-es tartály,  
leadott légmennyiség: 75 l/perc 7 bar-nál, 
108 l/perc 3 bar-nál, üres állapotból 7 bar 
nyomásra kb. 2,5 perc alatt feltölt,  
max. 10 bar nyomás, 5 év  garancia 
20127952

29.990,-22.990,-

https://www.bauhaus.hu/herkules-kompresszor-200-10-24-1100w.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-szerszamos-kocsi-ulokevel.html
https://www.bauhaus.hu/karcher-wd-3-szaraz-nedves-porszivo-1000w.html
https://www.bauhaus.hu/herkules-tks2000-asztali-korfuresz-2000w.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-psb-600-re-utvefuro-650w.html
https://www.bauhaus.hu/black-decker-bdcdd12-xk-akkus-furocsavarozo-10-8v.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-plr-15-lezeres-tavolsagmero.html
http://www.bauhaus.hu/black-decker-kg912-sarokcsiszolo-900w.html


15 Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

Gyümölcsfelszedő Gardena
4-9 cm-es gyümölcsök felszedésére
66545099

Kültéri tároló KeTeR patio store 

mérete: 139,5x120x77 cm, minőségi műanyagból készült, 

nem igényel karbantartást

66530059

szívásteljesítmény: 
450 m³/óra

Rönkhasító  
AL-Ko Lhs 7000 s
3500 W / 400 V, hasítóerő: 7 tonna, 
max. rönkhosszúság: 550 / 1050 mm, 
kompakt, helytakarékos felépítés, 
5 év  garancia
66321952

229.990,-

Komposztáló eco
320 l-es űrtartalom,  
fekete, műanyag
66415101

seprőgép  
Kärcher s500
extra hosszú sörték,  
jó tisztítási teljesítmény,  

összecsukható fogantyú,  

16 literes tartály, 
5 év  garancia

20726012

Lombszívó  
Gardol GLsI 260
2600 W, fúvási sebesség: 270 km/óra,  
aprítási arány: 16:1, gyűjtőzsák: 45 l, 
5 év  garancia
23119301

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Önrész: 0,-

10 x 22.999,-

db

7.990,-

db

69.990,-
db

19.990,-

db

29.990,-
db

16.990,-

https://www.bauhaus.hu/karcher-s500-seprogep.html
https://www.bauhaus.hu/karcher-s500-seprogep.html
https://www.bauhaus.hu/keter-patio-store-kulteri-tarolo-139-5x120x77cm.html
https://www.bauhaus.hu/keter-patio-store-kulteri-tarolo-139-5x120x77cm.html
https://www.bauhaus.hu/gardol-glsi-260-elektromos-lombszivo-2600w.html
https://www.bauhaus.hu/al-ko-lhs-7000-ronkhasito-3500w.html
https://www.bauhaus.hu/al-ko-lhs-7000-ronkhasito-3500w.html
https://www.bauhaus.hu/keter-eco-composter-320l-komposztalo.html
https://www.bauhaus.hu/gardena-3108-gyumolcsfelszedo.html


www.bauhaus.hu www.facebook.com/bauhausszakaruhazak

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!

nYITVATARTÁs:
(mindhárom szakáruházunkban)

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

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-27-886-198
e-mail: ugyfelszolgalat@bauhaus.hu 
2120 Dunakeszi, pallag u. 9. 
az M0  mellett, a Tópart Kereskedelmi parkban, M0  Dunakeszi-Dél, 
Káposztásmegyeri lehajtó

2234 Maglód, esterházy János u. 7. 
az M0  melletti Kereskedelmi parkban, M0  Maglódi lehajtó

2310 szigetszentmiklós, Városkert u. 1. 
az M0  mellett, a sziget Kereskedelmi parkban,  M0  halásztelki lehajtó 

Gyökércsomagolt bogyós gyümölcsök és 
szőlőoltványok*
magas törzsű bogyós gyümölcsök, 1 db/csomag 790,- / csomag
szeder 2-es csomag (tüskétlen), málna 3-as csomag,  
ribizli 2-es csomag, josta 2-es csomag  
(1 db = 435,- vagy 290,-)  870,- / csomag 
gyökércsomagolt szőlőoltványok, 1 db/csomag  
(2017. október 25-től kapható!) 790,- / csomag
köszméte, 1 db/csomag 870,- / csomag
homoktövis gyökércsomagolt, 4 db/csomag,  
(1 porzós + 3 termő) (1 db = 647,5)    66413202     2.590,- / csomag

*Garantáljuk, hogy 12 hónapon belül, blokk ellenében kicseréljük a növényt vagy visszafizetjük a vételárat, amennyiben bármilyen problémája lenne a nálunk vásárolt és szakszerűen ápolt fával, cserjével, rózsával vagy bokorral!

Flexhead animals
korallvirág és borostyán állatfigurás kaspóban,  
cserépméret: 9 cm, kaspó kb. 14 cm 78787221

Gyümölcsfa oltvány* 65991981

szelídgesztenye  650,- 
alma, körte 890,- 
cseresznye, meggy, kajszibarack, őszibarack, szilva  990,- 
mandula, naspolya, birs, mogyoróbokor 1.090,-

3 db levéldísznövény 
piardino táskában

cserépméret: 12 cm
(1 db = 897,-) 

77628707

Kávécserje (Coffea arabica)
kávéillatú, kaspóban, cserépméret: 12 cm
78944886

3.790,-

Latina  
stonewall
13 cm 2.490,-  24899059, 23602500 
16 cm  3.590,-  24899457, 23594421

db

1.990,-
csomag

2.690,-

db

650,-/tól

db

2.490,-/tól

csomag

790,-/tól

Minden szakszerûen 
ápolt fára, cserjére, 
rózsára és bokorra! 

12hónap

GARANCIA *

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 
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https://www.bauhaus.hu/sk-latina-stonewall-kaspo-13cm-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/sk-latina-stonewall-kaspo-13cm-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/sk-latina-stonewall-kaspo-13cm-szurke.html

