
Érvényes: 2017. december 05. – 2017. december 27. www.bauhaus.hu

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Falburkoló 3D-s
különböző színekben, 
mérete: 1296 x 132 x 12 mm, 
1 csomag = 1,37 m²,  
1 csomag ára: 7.795,- 

5.690,-/m²
25421844, 25424782, 25421589, 
25421604, 25421598

Off Road

Carrara

Loga tölgy

Vigo tölgy

A kiválasztott termékeket 

webshopunkban 

kényelmesen lefoglalhatja, 

szakáruházunkban pedig 

4 nyitvatartási óra után 

átveheti.

Termékeink 

jelentős részét 

már webshopon 

keresztül is 

megvásárolhatja. 

ONLINE
FOGLALÁS 

SZAKÁRUHÁZI

ÁTVÉTEL 

webshOp
országos 

kiszállítással

Ütvefúró b&D CD714CRes
710 W, max. fúrásteljesítmény fa/fém/beton: 25/13/13 mm,  
üresjárati fordulatszám 0-2800 / perc, fém 13 mm-es gyorstokmány, 
5 év  garancia
65956564

+
+ tartozékkészlet

Mennyezeti LeD-lámpa Vanzone
16 w, 1040 lm, melegfehér,  

61 x 10,5 x 7,5 cm, króm, állítható  
karokkal, energiaosztály: A++

25345078

12.990,-

Torino

m²

5.690,-

db

9.990,-

https://www.bauhaus.hu/
https://www.bauhaus.hu/tween-light-vanzone-mennyezeti-lampa-led.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-vanzone-mennyezeti-lampa-led.html
https://www.bauhaus.hu/black-decker-cd-714-cres-utvefuro-710w.html
https://www.bauhaus.hu/informaciok/szolgaltatasok/online-foglalas-szakaruhazi-atvetel
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-carrara.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-off-road.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-off-road.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-off-road.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-torino.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-loga-tolgy.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-vigo-tolgy.html


2  Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

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. december 05-től 2017. december 27-ig.

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
december 24.:  8.00-12.00
december 25-26.:  ZáRVA

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 

Alukofferszett 3 részes
kicsi: 33 x 21 x 9 cm, közepes: 38 x 26 x 12 cm, 
nagy: 46 x 33 x 16 cm
    11143100

Alukoffer wisent XL pilot
méret: 33,5 x 21,5 x 46 cm,  

stabil, bőséges tárolóhely
20599728  

Szerszámok nélkül!

Alukoffer wisent pro work
méret: 33 x 50,5 x 16,5 cm, robusztus 

kialakítás, variálható belső rész
20596613 Szerszámok nélkül!

12.990,-

Alukoffer wisent XL
mérete: 45 x 22,5 x 30 cm,  
kialakítása robusztus és tartós
11145672

Szerszámok nélkül!

13.990,- 14.990,- 17.990,-

Alu-tárolódobozszett 
3 részes
kicsi: 47,5 x 26 x 21 cm,
közepes: 68 x 31 x 32 cm,
nagy: 73 x 38 x 36 cm
11143090

32.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/alpha-tools-3-in-1-aluminium-kofferszett.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-3-in-1-aluminium-koffer-szett.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-xl-aluminium-koffer.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-pro-work-aluminium-koffer.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-pro-pilot-aluminium-koffer.html
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szerszámkészlet  
wiseNT whL81
81 db-os készlet
20737102

22.990,-

Dugókulcskészlet wiseNT wpL29 
1/2”-os, 29 részes készlet 
20734699

27.990,-

59.990,-

Dugókulcskészlet wiseNT wpL89 
1/4”-os és 1/2”-os, 89 részes készlet
20735984

Dugókulcskészlet
47 részes,  
1/4”-os
20728869

14.990,-

Dugókulcs- és 
villáskulcskészlet wDL 63

63 részes, 1/2” és 1/4”-os
20728850

21.990,-

szerszám koffer wisent 
127 részes, sokoldalúan használható 
szerszámkészlet, könnyen átlátható 
rendszerben, 3/4” és 1/2”-os  
dugókulcs készlettel és minden  
olyan szerszámmal,  
ami egy háztartásban szükséges
11044814

professzionális 
szerszámkészlet  
160 részes wisent
tartalma: digitális tolómérő, 
lézeres vízmérték, 
mérőszalag, fogók,  
csavarhúzók, 41 részes 
bitkészlet, kalapács,  
fémfűrész, 1/4” + 1/2”  
dugókulcskészlet  
(4-14 és 20-22 mm), 
mindez profi minőségben
Legyen kéznél minden! 
20323954

64.990,-

Műhelykocsi ww-09
2 részes, gurulós,  
fém műhelykocsi,  

összesen 8 fiókkal,  
egy nagy és egy felső,  

felnyitható tárolóval 
Szerszámok nélkül!

23645329

39.990,-35.990,-

szerszámkészlet  
wiseNT whL105
105 részes
20728896

44.990,-

https://www.bauhaus.hu/wisent-whl-105db-szerszamkeszlet.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-whl-szerszamkeszlet-81-db-os.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-szerszamkeszlet-127-db-os.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-professional-szerszamkeszlet-160-db-os.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-wdl-dugokulcskeszlet-63-db-os.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-wdl-dugokulcskeszlet-47-db-os.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-wdl-dugokulcskeszlet-47-db-os.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-29db-dugokulcskeszlet.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-wpl-89db-dugokulcskeszlet.html
https://www.bauhaus.hu/wisent-ww-09-szerszamos-kocsi.html
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1  Akkus szúrófűrész psT18Li*
28.990,- 66170145

2  Akkus körfűrész pKs18Li*
32.990,- 66494890

3  Akkus szablyafűrész psA18Li*
32.990,- 66494906

4  Akkumulátor és töltő 18 V (2,5 Ah)
24.990,-  66494979 (kép nélkül)

5  Akkus fúró-csavarozó  
bosch psR 18 Li-2
töltővel és 1 db 18 V / 2,5 Ah akkuval

49.990,- 66494960

6  Akkus fúró-csavarozó  
psR18Li-2 ergo
töltővel és 2 db 18 V / 2,5 Ah akkuval

59.990,- 66504559

7  Akkus ütvefúró-csavarozó  
psb18Li-2 ergo
töltővel és 1 db 18 V /2,5 Ah akkuval

67.990,- 66478344  
5 év  garancia
* Akkumulátor  
és töltő nélkül!

1 akkumulátor 
minden géphez...

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

szúrófűrész Ryobi RJs850-K
600 w, üresjárati fordulat: 500-3100 / perc,  
lökethossz: 23 mm, vágásteljesítmény  
fa / acél: 85 / 9 mm, kofferben,  
5 év  garancia
66493602

12.690,-

hőlégfúvó  
Ryobi ehG2000
2000 w, 2 fokozatú, 
súly: 0,7 kg, 
5 év  garancia
66493666

szalagcsiszoló Ryobi ebs800
800 w, szalagsebesség: 320 m/perc, csiszolószalag  
mérete: 75 x 533 mm, súly: 3,3 kg,  
5 év  garancia
66493648

29.490,-30.990,-

19.990,-

Ütvefúró Ryobi 
RpD1010K
1010 W, max. fúrásteljesítmény  
fa / acél / kőzet: 
50 / 13 / 20 mm, kétsebességes, 
fém hajtóműház, súly: 3 kg,   
5 év  garancia
66493578

oRSZÁgoS KiSZÁLLíTÁSSAL

WEBSHOP

28.990,-/tól

+

Vásároljon a felsorolt  
gépekből, és kap egy 
pAs18Li * kézi  
porszívót!

1

6

7

5

3

2

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/bosch-pst-18-li-akkus-szurofuresz-18v-akku-nelkul.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-psa-18-li-akkus-orrfuresz-18v-akku-nelkul.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-psa-18-li-akkus-orrfuresz-18v-akku-nelkul.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-pks-18-li-akkus-kezi-korfuresz-18v-akku-nelkul.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-psr-18-li-2-akkus-furocsavarozo-18v.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-psr18-li-2-akkus-furocsavarozo-18v.html
https://www.bauhaus.hu/ryobi-ehg-2000-holegfuvo-2000w.html
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rpd1010-k-utvefuro-1010w.html
https://www.bauhaus.hu/ryobi-ebs-800-szalagcsiszolo-800w.html
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rjs850-k-szurofuresz-600w.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-psb-18-li-2-ergonomic-akkus-utvefuro-csavarozo-18v.html
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Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

Akkus fúró-csavarozó  
Ryobi R18DD3-225s
2 db 18 V / 2,5 Ah, max. nyomaték: 50 Nm, 
max. fúrásteljesítmény fa / fém: 38 / 13 mm,  
2 sebességfokozat,  
5 év  garancia
69.990,- 25506574

Akkus pumpa  
Ryobi R18i-0
2 funkciós: leeresztő,  
fújó akku és töltő nélkül
22.990,- 66496434

1   Lézeres távolságmérő bosch GLM 40
mérési tartomány: 0,15–40 m, por és víz elleni védelem 
(IP54), hosszmérés, automatikus terület- és térfogatszámítás, 
5 év  garancia 29.990,- 24787765

2  sínes gérvágó bosch GCM 800sJ
1400 W, lágyindítási funkció, üresjárati fordulatszám:  
5500 ford./perc, max. vágásmélység 90°-nál: 70 mm,  
max. vágásszélesség: 270 mm, 
5 év  garancia  
99.990,- 24788050

3  Akkus ütvefúró-csavarozó  
bosch Gsb 18-2 Li
2 db 10,8 V / 2.0 Ah Li-Ion akku,  
20 + 1 nyomatékállítás, LED-világítás,  
max. nyomaték: 15 / 30 Nm,  
max. fúrásteljesítmény  
fa / fém: 19 / 10 mm,  
műanyag kofferben,  
5 év  garancia  
75.990,- 24788041

4  szúrófűrész  
bosch GsT 150 Ce
650 W, lökethossz: 26 mm, vágásmélység  
fa / acél: 90 / 10 mm, műanyag kofferben,  
5 év  garancia 
55.990,- 24790596

5  Akkus fúró-csavarozó  
GsR 10,8Li-2
2 db 10,8 V / 2.0 Ah Li-Ion akku,  
20 + 1 nyomatékállítás, LED-világítás,  
max. nyomaték: 15 / 30 Nm,  
max. fúrásteljesítmény fa / fém: 19 / 10 mm,  
műanyag kofferben,  
5 év  garancia 

44.990,- 24791517

1

2

3

4

5

ÉV gARAnCiA**

Akkus gérvágó Ryobi eMs190DCL  
+ töltő + 2 db akkumulátor szett
1  18 V-os ONE+ gérvágó,  

190 mm-es tárcsával 
59.990,-  
66493815

2  1 db ONE+  
induló készlet,  
töltő + 1 db 18V / 5 Ah  
akkumulátor 
37.990,-  
66567473

3  1 db 18 V / 2,5 Ah  
ONE+ akkumulátor 
16.990,-  
66567482

5 év  garancia

2

3

1

Megtakarítás: 22.990,-

szett ár: 92.980,- helyett

69.990,-

Megtakarítás: 24.980,-

szett: 114.970,- helyett

89.990,-

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

29.990,-/tól

https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gcm-800sj-gervago-1400w.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gcm-800sj-gervago-1400w.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gsr-10-8-2-li-akkus-furocsavarozo-10-8v.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-glm-40-lezeres-tavolsagmero.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gsb-18-2-li-plus-akkus-utvefuro-csavarozo-18v.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gst-150-ce-szurofuresz-780w.html
http://www.bauhaus.hu/ryobi-ems190dcl-akkus-gervago-2db-akkuval-es-toltovel.html
http://www.bauhaus.hu/ryobi-r18dd3-225s-akkus-furocsavarozo-es-ryobi-r18i-o-akkus-pumpa-keszlet.html
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Kompresszor  
AeG sUpeRsiLeNT 59
550 w, max. nyomás: 8 bar, tartály: 24 l, olajmentes,  
5 év  garancia
25386110

79.990,-

Csendes kivitel!
9.990,-

Kettős köszörű herkules h-Ds 150
150 w, üresjárati fordulatszám:  
2980 ford./perc, csiszolókorong  
átmérője: 150 mm,  
5 év  garancia
25218198

17.990,-

Kombinált köszörű herkules 
h-bs 240

240 w, üresjárati  
fordulatszám: 2950 ford./perc, 

csiszolószalag mérete:  
50 x 686 mm, csiszolótárcsa  

átmérője: 150 mm,  
5 év   

garancia
25216439

19.990,-

Kettős köszörű 
herkules h-Us 75
120 w, csiszolókorong 
átmérője: 75 mm, durva 
és finom köszörülésre  
és polírozásra,  
5 év  
garancia
25224210

Asztali körfűrész  
Toolson Ts1000
1200 W, fűrészlapátmérő: 210 mm,  
max. vágási magasság 
90° / 45°: 48 / 45 mm, 
5 év  garancia
23637663

34.990,-

Asztali körfűrész Toolson Ts5500
2000 W, fűrészlapátmérő: 250 mm, asztalméret 

nagyobbítással: 642 x 940 mm, vágási magasság: 
90° / 45°: 85 / 65 mm, 5 év  garancia

23647282

Asztali körfűrész 
bosch pTs 10
1400 W, max. 
vágásmagasság:  
90° / 45° 75 / 63 mm, 
párhuzam-, + szögben 
állítható vezető,  
porszívó-csatlakozó, 
állvánnyal, 
5 év  
garancia
66053307

32.990,-

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

száraz-nedves porszívó bosch Universalvac 151000 W, légszállítás: 65 l/perc, max. szívóerő: 240 mbar, tartály 
térfogata: 8,5 l, 5 év  garancia66541705

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 
119.900,-

49.990,-

https://www.bauhaus.hu/aeg-supersilent-59-kompresszor-160-8-24-550w.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-universalvac-15-szaraz-nedves-porszivo.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-universalvac-15-szaraz-nedves-porszivo.html
https://www.bauhaus.hu/herkules-h-ds-150-kettos-koszoru-150w.html
https://www.bauhaus.hu/herkules-h-ds-150-kettos-koszoru-150w.html
https://www.bauhaus.hu/herkules-h-bs-240-kombi-koszoru-240w.html
https://www.bauhaus.hu/herkules-h-us75-kettos-koszoru-120w.html
https://www.bauhaus.hu/toolson-ts5500-asztali-korfuresz-2000w.html
https://www.bauhaus.hu/toolson-ts5500-asztali-korfuresz-2000w.html
https://www.bauhaus.hu/toolson-ts5500-asztali-korfuresz-2000w.html
https://www.bauhaus.hu/toolson-ts5500-asztali-korfuresz-2000w.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-pts-10-asztali-korfuresz-1400w.html
https://www.bauhaus.hu/bosch-pts-10-asztali-korfuresz-1400w.html
https://www.bauhaus.hu/toolson-ts1000-asztali-korfuresz-1200w.html
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LED-fényforrások E27-es foglalattal

1

2

4

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,- 665546245  e14, fehér, színhőmérséklet-váltós, 6w  10.990,- 665545906  e14, színes/fehér, 6,5w  18.790,- 66554606

Philips Hue

1
3

LED-fényforrások E14-es foglalattal

LED-fényforrások GU10-es foglalattal

Fényerőszabályozh
at

ó

Szabályozható fényerejű LED-fényforrások

pozíció Cikkszám Foglalat Teljesítmény Fényáram energiaosztály színhőmérséklet ár
1 23160655 E27 9 W 806 lm A+ melegfehér 1.990,-
2 23165173 E27 11 W 1055 lm A+ melegfehér 2.590,-
3 25376731 E14 6 W 470 lm A+ melegfehér 1.290,-

A jöVő fÉnye

melegfehér, energiaosztály: A+

melegfehér, energiaosztály: A+

pozíció Cikkszám Foglalat Teljesítmény Fényáram energiaosztály színhőmérséklet ár
1 23133824 E27 6 W 470 lm A+ melegfehér 690,-
2 23133833 E27 9,5 W 806 lm A+ melegfehér 990,-
3 24603728 E27 11,5 W 1.055 lm A+ melegfehér 1.190,-
4 24604341 E27 14,5 W 1.521 lm A+ melegfehér 1.490,-
5 23181683 E27 12 W 1.055 lm A+ hidegfehér 1.290,-

pozíció Cikkszám Foglalat Teljesítmény Fényáram ár
1 25350896 GU 10 4 W 350 lm 690,-
2 25360318 2 x GU 10 2 x 4 W 2 x 350 lm 1.290,-/2 db

(1 db = 645,-)

3 25358474 GU 10 5 W 400 lm 890,-

2

5 6

Vintage LeD-fényforrások
különböző típusok, extra melegfehér,  2200 K, „A” energiaosztály
66517715

bAUhAUs Tipp
Vintage lámpákhoz használjon vintage fényforrásokat az igazi vintage hatásért!

1 2 3

db

1.790,-/tól

3

10.990,-/tól

pozíció Cikkszám Foglalat Teljesítmény Fényáram ár
1 25364259 E14 3,3 W 250 lm 490,-
2 25373237 E14 3,3 W 250 lm 490,-
3 25367665 E14 5,7 W 470 lm 690,-

a BAUHAUSBAN!
Újdonság

https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e14-3-3w-gyertya.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e14-3-3w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-6w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-10w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-11-5w-matt.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-14-5w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-12w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-9w.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-11w.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-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/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-e14-6w-feher.html
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e14-6-5w-feher-szines.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-vintage-led-fenyforras-e14-4w-cf37.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-vintage-led-fenyforras-e14-4w-c37.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-vintage-led-fenyforras-e27-3-5w-t32.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-vintage-led-fenyforras-e27-4w-g80.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-vintage-led-fenyforras-e27-3-5w-st48.html
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-gu10-4w-matt.html
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LeD-lámpacsalád pontevedra
9 X 2,5 W, nikkel-matt és többszínű, dupla üveg kombinációja, 
energiaosztály: A++

1  1-es függeszték, 300 lm, 2,5 W, lelógás: 110 cm, Ø 10,5 cm 
11.990,-  66498263

2  3-as függeszték, 900 lm, 7,5 W, lelógás: 110 cm, Ø 35 cm 
41.990,-  66498272

3  5-ös függeszték, 1500 lm, 12,5 W, lelógás: 150 cm,  
Ø 50 cm 65.990,-  66498281 6.390,-/tól

Lámpacsalád Tarbes
E27, max. 60 W, fényforrás nélkül, 
energiaosztály: E-A++
fekete színű

1  függeszték 1-es, szélesség: 17,5 cm 
6.390,-  66430672  
2  függeszték 1-es, szélesség: 32,5cm 

9.490,-  66553834 (kép nélkül)

3  függeszték 3-as, szélesség: 31 cm 
22.990,-  66553852

4  függeszték 3-as, szélesség: 79 cm 
21.990,-  66553843

réz színű
5  függeszték 1-es, szélesség: 17,5 cm 

7.290,-  66469931  
6  függeszték 3-as, szélesség: 79 cm 

21.990,-  66469940

1

4

Mennyezeti LeD-lámpa Rezzato
2 ágú, króm, 2 x 7 w, 9 x 90 x 11,5 cm, melegfehér,  

1600 lm, energiaosztály: A++
25340259

6.990,-

LeD-lámpacsalád pertini
melegfehér, energiaosztály: A

1  függeszték, 21 w, 96 cm 54.990,-  66549693

2  mennyezeti lámpa 2-es, 21 w 47.990,-  66549675

3  mennyezeti lámpa 4-es, 20 w, 45 x 45 cm 47.990,-  66549684

4  mennyezeti lámpa 3-as, 3 x 4,2 w, 30 x 30 cm  39.990,-  66549718

5  falilámpa, 2 x 3 w  18.990,-  66549709

3

18.990,-/tól

2

5

1

4

11.990,-/tól

1

2

3

3

5

6

16.990,-

1  LeD-csík 10 m
melegfehér, beltéri, 30 LED/m, 
rövidíthető, öntapadós

10.990,- 22424048

2  LeD-csík beltérre
5 x 1 m, 30 LED/m, színváltós,  
ön tapadós, rövidíthető,  
4 összekötő kábellel, távirányítóval, 
energiaosztály: A – A++  
7.990,- 22517610

2

7.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

LeD-kristálylámpák baveno 
fém/alumínium és akril-  
kristálydekoráció asztali lámpa,  
talp átmérője: 10 cm,  
magasság: kb. 30 cm, 3 w,  
240 lm, 4000 K,  
energiaosztály: A-A++ 
25357116

10.990,-
1

https://www.bauhaus.hu/tween-light-led-szalag-melegfeher-5x2m.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-baveno-asztali-lampa-led.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-tarbes-belteri-fuggesztek-1xe27-fekete.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-tarbes-belteri-fuggesztek-1xe27-rez.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-tarbes-belteri-fuggesztek-3xe27.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-tarbes-fuggesztek-3xe27.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-tarbes-fuggesztek-3xe27-o31cm.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-pontevedra-fuggesztek-1xg9.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-pontevedra-fuggesztek-3xg9.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-pontevedra-fuggesztek-5xg9.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-pertini-mennyezeti-lampa-2xled.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-pertini-mennyezeti-lampa-4xled-45x45cm.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-pertini-fuggesztek-2xled.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-pertini-falilampa-2xled.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-pertini-mennyezeti-lampa-3xled-30x30cm.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-rezzato-mennyezeti-lampa-2xled.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-rezzato-mennyezeti-lampa-2xled.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-flex-led-szalag-1x5m.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-flex-led-szalag-1x5m.html
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Mennyezeti  
LeD-lámpa Voltago
csillagos égbolt hatású búrával,  
energiaosztály: A+ 

1  szögletes 37,5 x 37,5 cm 20 W,  
2200 lm, szabályozható  
színhőmérséklettel 
27.990,- 66554004
2  kerek, Ø:  58cm,  

30 W, 3500 lm,  
szabályozható  
színhőmérséklettel 
39.990,- 66553995

27.990,-/tól

Go hordozható  
LeD-lámpa
philips hue,  
energiaosztály: A+

24.990,- 66554730

24.990,-

LeD-szalag philips hue-vezérléssel
energiaosztály: A+

2 m starter kit 26.290,- 66554749

1 m-es kiegészítő 8.190,- 66554758

26.290,-

Dekorációs lámpa  
LiC MiNi
minimalista kialakítás, tetszetős és 
egyszerűen használható, 256 szín közül 
lehet választani gombnyomásra, LED,  
1 x 5,5 W, Philips minőség!
Ø: kb. 15 cm 
fehér 66323879, fekete 66323860

db

18.990,-

LeD-lámpacsalád Conessa
melegfehér, króm/akrilkristály 
energiaosztály: A+

1  1-es függeszték 3,3 w, 240 lm,  
Ø 15 cm 9.990,- 66553968

2  4-es függeszték, 4 x 3,3 w, 960 lm, 
150 cm széles 
39.990,- 66553977
3  9-es függeszték 10 x 3,3 w,  

2400 lumen, Ø 58 cm 
89.990,- 66553986 

9.990,-/tól

54.990,-/tól

2

1

1.990,-/tól

2

2

3

3

1

1

LeD-függesztékek 
Tamasera

melegfehér, matt nikkel, 
energiaosztály: A+

1  14 w + 20 w,  
1300 lm + 2000 lm,  

40 x 40 cm 
54.990,-  66554086

2  16 w + 19 w,  
2000 lm + 2300 lm,  

40 x 80cm 
69.990,-  66554095

3  39 w, 5000 lm,  
120 x 20cm 

99.990,-  66554101 

sókristálylámpa 
fatalpon, fényforrás  
nélkül, a lámpatest  
a következő  
energia osztályú 
fényforrásokkal  
használható: A++ – E, 
2–4 kg 1.990,- 
65999453  
4–6 kg 3.890,- 
66405449 

https://www.bauhaus.hu/mentavill-sokristalylampa-e14-2-4kg.html
https://www.bauhaus.hu/philips-lic-mini-asztali-lampa-led-rgb-fekete.html
https://www.bauhaus.hu/philips-lic-mini-asztali-lampa-led-rgb-feher.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-conessa-fuggesztek-1xgu10.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-conessa-fuggesztek-4xgu10.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-conessa-fuggesztek-10xgu10.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-conessa-fuggesztek-10xgu10.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-voltago-2-mennyezeti-lampa-led-kerek.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-voltago-2-mennyezeti-lampa-led-szogletes.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-tamasera-fuggesztek-led-40x40cm.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-tamasera-fuggesztek-led-40x80cm.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-tamasera-fuggesztek-led-20x120cm.html
https://www.bauhaus.hu/eglo-tamasera-fuggesztek-led-20x120cm.html
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-go-hordozhato-lampa-led.html
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-lightstrip-plus-led-szalag-alap-2m.html
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21

2

3

3

3

Vliestapéta 3D grafikával 
világosszürke és sötétszürke színben,  
1 tekercs: 10,5 x 0,53 m (1 m2 = 1.124,-) 
24818018, 24823100

Vliestapéta My Look
finom struktúrájú, könnyen 

felhasználható,  
különböző univerzális  

színekben: fehér, bézs,  
világosszürke, barna és 

sötétszürke,  
1 tekercs:  

10,05 x 0,53 m (5,33 m2) 
1 m2 = 467,2 

2.490,- / tekercs 
22840219

papírtapéta„Cipők a polcon” 
1 tekercs: 10,05 x 0,53 m 

(1 m2 = 542,21) 
66566142

tekercs

2.490,-
Vliestapéta 
térhatású üvegkocka mintával,  
kék és szürke színárnyalatokban,  
1 tekercs: 10,05 x 0,53 m (1 m2 = 936,2) 
24815268

Festhető vliestapéta 
Atlentis Design 
többször átfesthető, magas  

minőségi kategóriájú vliestapéta, 

nagy struktúraválasztékban,  

alkalmas kis repedések  

elfedésére is,  
1 tekercs: 10,05 x 0,53 m

(1 m2 = 373,4)  

24661151, 24663528 

24664512, 24675055 

24675064, 24675152

tekercs

1.990,-

 

Tapéta My look
1 tekercs: 10,05 x 0,53 m 

1  egyszínű (vörös-bézs,  
bézs-barna, szürke,  

antracit, világosszürke,  
fehér, bézs)  

3.990,- (1 m2 = 749,-) 
23107689

2  faburkolat-hatású  
4.990,- (1 m2 = 936,8) 

23109782

3  kőburkolat-hatású  
4.990,- (1 m2 = 936,8) 

23109746, 23109737, 23109728

Vliestapéta 
barokk mintával,  

bézs és szürke színben 
1 tekercs: 10,05 x 0,53 m 

(1 m2 = 1311,4) 
24820837, 24820846

Tapétázás felsőfokon

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

tekercs

2.890,-

tekercs

3.990,-/tól
tekercs

4.990,-

tekercs

5.990,-
tekercs

6.990,-

https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-szovetminta-10-05x0-53m.html
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-szovetminta-10-05x0-53m.html
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-csikos-minta-10-05x0-53m.html
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-csikos-minta-10-05x0-53m.html
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-halszalkaminta-10-05x0-53m.html
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-halszalkaminta-10-05x0-53m.html
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-parnaminta-10-05x0-53m.html
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-parnaminta-10-05x0-53m.html
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-parnaminta-10-05x0-53m.html
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-parnaminta-10-05x0-53m.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-strukturalt-bezs-piros.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-fahatasu-rusztikus-feher.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-kohatasu-bezs-1.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-kohatasu-szurke-barna.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-kohatasu-fekete.html
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-feher-1.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-feher-1.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-barna.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-barna.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-vilagosszurke.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-vilagosszurke.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-nyomtatott-sotetszurke.html
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-fahatasu-feher.html
https://www.bauhaus.hu/move-your-wall-tapeta-uvegkockak-kek.html
https://www.bauhaus.hu/move-your-wall-tapeta-uvegkockak-kek.html
https://www.bauhaus.hu/move-your-wall-tapeta-uvegkockak-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/move-your-wall-tapeta-uvegkockak-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/daniel-hechter-tapeta-3d-grafika-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/daniel-hechter-tapeta-3d-grafika-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/daniel-hechter-tapeta-3d-grafika-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/daniel-hechter-tapeta-3d-grafika-szurke.html
https://www.bauhaus.hu/daniel-hechter-tapeta-3d-grafika-antracit.html
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17.990,-/tól

Karácsonyi párnák
45 x 45 cm, 6-féle mintával 
25396748

Kép Art&Luxury
eredeti, kézzel festett, absztrakt olaj festmények, modern 
lakások elengedhetetlen kiegészítői, exkluzív megjelenésű, 
kézzel festett, egyedi alkotások, kollázstechnikák 
alkalmazásával fém-, fa-, textilanyagokkal kiegészítve,  
az enteriőrképek csak illusztrációk, a képek különböző stílusban 
és méretben kaphatók, pl.: 40 x 120 cm
66287522

Készfüggöny Mia
félig áttetsző függöny, minden berendezési stílushoz 
megfelelő választás, 12 színben elérhető,  
100% poliészter, méret kb. 135 x 245 cm 23805284

szőnyeg Velvet
elefántcsont- és ezüstszínben 
80 x 150 cm 17.990,- 66568838

120 x 170 cm 29.990,- 66568908

160 x 230 cm 54.990,- 66568856

szőnyeg Relax
zöld, viola-,világosbarna  
és ezüstszínben 
80 x 150 cm 7.490,- 20419136

120 x 170 cm 12.990,- 20441014

160 x 230 cm 25.990,- 20419118

2.990,- 19.990,-/tól

 
sötétítő készfüggöny Klara

ringlis, kiváló színeinek köszönhetően kitűnő választás hálószobákba, 
nappalikba, vendégszobába, rávasalható szegőszalaggal az egyedi hosszúság 

beállításáért, 100% poliészter, 135 x 300 cm, bézs és szürke színben  
23807970

6.990,-

7.490,-/tól

db

2.490,-

https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-kek.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-kek.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-lila.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-lila.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-lila.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetszurke.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetszurke.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetszurke.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-feher.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-feher.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-feher.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-krem.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-krem.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-krem.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-tortfeher.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-tortfeher.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-tortfeher.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-fekete.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-fekete.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-fekete.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-vilagosszurke.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-vilagosszurke.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-vilagosszurke.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetkek.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetkek.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetkek.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-csokoladebarna.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-csokoladebarna.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-csokoladebarna.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-klara-keszfuggony-135x300cm-bezs.html
https://www.bauhaus.hu/diszparna-45x45cm-karacsonyi-6fele.html
https://www.bauhaus.hu/diszparna-45x45cm-karacsonyi-6fele.html
https://www.bauhaus.hu/diszparna-45x45cm-karacsonyi-6fele.html
https://www.bauhaus.hu/diszparna-45x45cm-karacsonyi-6fele.html
https://www.bauhaus.hu/diszparna-45x45cm-karacsonyi-6fele.html
https://www.bauhaus.hu/diszparna-45x45cm-karacsonyi-6fele.html
https://www.bauhaus.hu/diszparna-45x45cm-karacsonyi-6fele.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-120x170cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-120x170cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-120x170cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-120x170cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-120x170cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-80x150cm-vilagosbarna.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-80x150cm-vilagosbarna.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-80x150cm-vilagosbarna.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-80x150-cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-80x150-cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-80x150-cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-80x150-cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-80x150-cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-120x170-cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-120x170-cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-120x170-cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-120x170-cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-120x170-cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-120x170-cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/velvet-szonyeg-120x170-cm-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-zold.html
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-zold.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-160x230cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-160x230cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-160x230cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-160x230cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-160x230cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-160x230cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-160x230cm-elefantcsont.html
https://www.bauhaus.hu/relax-szonyeg-160x230cm-elefantcsont.html
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prizzi tölgy Lärche salice

pinie pavia

széles választéka
Laminált padlók

Laminált padló Family
prizzi tölgy, Torent dió, Modena színben,  
kopásállósága: 31, 15 év garanciával, 
mérete: 1285 x 192 x 7 mm, 
1 csomag = 2,47 m²,  
1 csomag ára: 7.879,- 3.190,- / m²
22700173, 22325813, 24642077

Laminált padló Classico+
Salento dió, Verola pinie, Sarno tölgy 
színben, kopásállósága: 32, 20 év 
garanciával, mérete: 1285 x 192 x 8 mm,  
1 csomag = 2,22 m2, 1 csomag ára: 10.190,- 
4.590,- / m2

24659642,  
24665339,  
24667502

Laminált padló Classico
Lärche Salice, Crado tölgy, Prato tölgy színben  
mérete: 1285 x 192 x 8 mm, 15 év garanciával,  
kopásállósága: 31, 1 csomag = 2,22 m²,  
1 csomag ára = 9.302,-   
4.190,- / m²
24642086,  
24661382,  
24660495

m²

3.190,-

Laminált padló Vinto
Jubilee tölgy, Monza tölgy és Eiche Alba 
színben, V-fugás, kopásállósága: 32,   
20 év garanciával, mérete:  
1285 x 192 x 8 mm, 1 csomag = 2,22 m², 
1 csomag ára: 11.078,-  
4.990,- / m²
20585842,  
22369732,  
23017803

Laminált padló Ceramico
Vasto, Nardo pala, Torino színben, 
kopásállósága: 32, 20 év garanciával, 
mérete: 1285 x 327 x 8 mm,  
1 csomag = 2,52 m²,  
1 csomag ára = 14.339,-  
5.690,- / m² 
20074696,  
22487421,  
20324805

Laminált padló Ambienta
Corno tölgy, Villarosa tölgy, Pinie Pavia 
színben, kopásállósága: 33, 30 év 
garanciával, mérete: 1285 x 192 x 8 + 2 mm, 
1 csomag = 1,73 m²,  
1 csomag ára = 11.574,-   
6.690,- / m²
24657099,  
24665214,  
24667919 

Nardo palaJubilee tölgysarno tölgy

VastoMonza tölgyVerola pinie

Modena Crado tölgy

Torinoeiche Albasalento dió

Torent dió prato tölgy

Villarosa tölgy

Corno tölgy

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 
intenzív igénybevétellel
Szállodai szobák, irodák, 
konferenciatermek, boltok 

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

42  34

+

m²

4.990,-
m²

5.690,-
m²

6.690,-
m²

4.590,-

m²

4.190,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/logoclic-family-4291-laminalt-padlo-prizzi-tolgy-7mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-family-5559-laminalt-padlo-torent-dio-7mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-family-k042-laminalt-padlo-modena-7mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-5570-salice-vorosfenyo-laminalt-padlo.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-k031-laminalt-padlo-crado-tolgy-8mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-5421-laminalt-padlo-prato-tolgy-8mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-k043-laminalt-padlo-salento-dio-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-8267-laminalt-padlo-verola-fenyo-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-8267-laminalt-padlo-verola-fenyo-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-4282-laminalt-padlo-sarno-tolgy-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-4282-laminalt-padlo-sarno-tolgy-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-vinto-8632-laminalt-padlo-jubilee-tolgy-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-vinto-8632-laminalt-padlo-jubilee-tolgy-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-vinto-5540-laminalt-padlo-monza-tolgy-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-vinto-5540-laminalt-padlo-monza-tolgy-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-vinto-5967-laminalt-padlo-alba-tolgy-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-ceramico-8699-laminalt-padlo-vasto-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-ceramico-8699-laminalt-padlo-vasto-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-ceramico-8237-laminalt-padlo-nardo-pala-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-ceramico-8237-laminalt-padlo-nardo-pala-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-ceramico-8475-laminalt-padlo-torino-8mm-nk32.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-ambienta-8573-laminalt-padlo-corno-tolgy-8-2mm-nk33.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-ambienta-5961-laminalt-padlo-villarosa-tolgy-8-2mm-nk33.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-ambienta-5961-laminalt-padlo-villarosa-tolgy-8-2mm-nk33.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-ambienta-k046-laminalt-padlo-pavia-fenyo-8-2mm-nk33.html
https://www.bauhaus.hu/logoclic-ambienta-k046-laminalt-padlo-pavia-fenyo-8-2mm-nk33.html
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Vinyl padló b!design home
Iceberg Pinie, mérete: 1220 x 180 x 4 mm, 
1 csomag = 2,41 m2, 1 csomag ára = 17.569,- 
7.290,- / m2 23703801

Tundra Pinie, mérete: 1210 x 190 x 4 mm,  
1 csomag = 2,31 m2, 1 csomag ára = 13.837,- 
5.990,- / m2 23584112

Lamella- 
parketta
cseresznyeszínű,  
mérete:  
250 x 50 x 10 mm,  
1 csomag = 2 m²,  
1 csomag ára = 8.890,- 
4.445,- / m²
66444664

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

8.190,- / m² 
23194919

svédpadló DUO 
2 színben, mérete:  
1190 x 125 x 12 mm,
1  Balmoral rusztik  

1 csomag = 1,49 m²,  
1 csomag ára: 17.865,- 
11.990,- / m²  
66544573

2  Standard Silver  
1 csomag = 1,488 m²,  
1 csomag ára: 20.817,- 
13.990,- / m²  
66544591

Tundra pinie

iceberg pinie

4 mm

m²

5.990,-/tól

cseresznye balmoral rusztik
standard silver

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

Como

Florentina

m²

8.390,-

Viking

Vinyl padló  
b!design Maxi
Royal tölgy,  
kopóréteg: 0,5 mm,  
meleg vizes  
padlófűtésre rakható,  
kopásállósága: 33/42,  
25/5 év garanciával,  
mérete: 1210 x 220 x 5 mm,  
1 csomag = 1,86 m²,  
1 csomag ára = 19.139,-   
10.290,- / m² 
22553696

Grönland

Royal tölgy

Vinyl padló  
b!design Maxi +
Grönland és Viking színben,  
kopórétege: 0,5 mm, 
kopásállósága: 23/31,  
25/5 év garanciával,  
mérete: 1210 x 220 x 5 mm,  
1 csomag = 1,86 m2,   
1 csomag ára = 20.441,-  
10.990,- / m² 
23703786, 23703795

m²

10.990,-

m²

8.190,-
m²

4.445,-

Vinyl padló 
b!design basic 
Sunny Pinie színben, 
kopórétege: 0,2 mm, 
kopásállósága: 22,  
25 év garanciával,  
mérete:  
1220 x 180 x 4 mm,  
1 csomag = 2,416 m2,  
1 csomag ára = 16.888,-  
6.990,- / m2

24832805

sunny pinie

előnyei:
- vízálló
- könnyű tisztán tartani
- csúszásmentes
-  padlófűtésre alkalmas 

(meleg vizeshez)

Vinyl padló

ba
si

c

m²

10.290,-
m²

6.990,-

4 mm 4,2 mm 5 mm

5 mm

bükk

tölgy

szalagparketta  
bükk, rusztikus
3 sávos szalagparketta, 
könnyen lerakható 
készparketta, 2,5 mm vastag, 
természetesfa kopóréteggel, 
garancia: 15 év, fedőméret: 
1095 x 180 x 11 mm,  
1 csomag = 1,58 m²,  
bükk, 1 csomag ára: 11.518,- 
7.290,- / m² 
20200066

tölgy, 1 csomag ára: 11.834,- 
7.490,- / m² 
20262437

borostyán

m²

10.990,-
m²

7.290,-/tól

Készparketta  
Living by haro
borostyán, fehér  
akác felületű,  
mérete:  
1085 x 180 x 12 mm,  
kopóréteg: 2,5 mm,  
1 csomag = 1,76 m²,  
10 év garanciával  
1 csomag ára = 19.342,-
10.990,- / m²
21781500, 21779897

m²

11.990,-/tól

készparketták
Szalag- és

fehér akác

https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-home-vinyl-padlo-iceberg-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-clic-home-vinyl-padlo-tundra-fenyo-4mm-nk31.html
https://www.bauhaus.hu/b-design-basic-vinyl-padlo-sunny-fenyo-4mm-nk22.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/b-design-maxi-plus-vinyl-padlo-gronland-5mm-nk33.html
https://www.bauhaus.hu/b-design-maxi-plus-vinyl-padlo-viking-5mm-nk33.html
https://www.bauhaus.hu/b-design-maxi-plus-vinyl-padlo-viking-5mm-nk33.html
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html
https://www.bauhaus.hu/tolgy-keszparketta-11mm.html
https://www.bauhaus.hu/tolgy-keszparketta-11mm.html
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-cseresznye-lamellas-parketta.html
https://www.bauhaus.hu/bamboo-cappuccino-keszparketta.html
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-rusztik-balmoral-ketretegu-svedpadlo-1.html
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-standard-silver-ketretegu-svedpadlo-1.html
https://www.bauhaus.hu/b-design-maxi-vinyl-padlo-royal-tolgy-5mm-nk33.html
https://www.bauhaus.hu/living-by-haro-keszparketta-borostyan-12mm.html
https://www.bauhaus.hu/living-by-haro-keszparketta-borostyan-12mm.html
https://www.bauhaus.hu/living-by-haro-keszparketta-robinie-12mm.html
https://www.bauhaus.hu/living-by-haro-keszparketta-robinie-12mm.html
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szett

39.990,-

Tolóajtószett 
Galaxy

206 x 100 cm 
aluvasalat, 

biztonsági üveggel, 
ajtólappal és 

ajtónyitóval 
66569868

szett

49.990,-

Tolóajtószett  
Kréta

90 x 204 cm, 
tele ajtólappal,  

síntakarással  
39.990,-
66441674

Téli purhab 
soudal
750 ml 
1.790,- /db  
(1 l = 2.386,67) 
60149271

54.990,-

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

A kilincs tartozék!

bejárati  
ajtó Zebra
hossztoldott, 

rétegragasztott  
borovi fenyő,  

5 pontos 
ajtózárral,  

3 db 
3D-ajtópánttal,  

jobbos-balos 
kivitelben, 

mérete:  
100 x 210 cm

66460457, 
66460466

103.990,-

1.790,-

Beltéri ajtók

Mellékbejárati ajtó Dráva
100 x 210 cm, 3 légkamrás,  
pVC-profilos, 5 pontos zárszerkezettel  
53.490,- 
A kilincs tartozék!  
66333373, 66333382

53.490,-

ajtólap + tok

43.980,-/tól

beltéri ajtó
Cpi-dekorfóliás, fehér tölgy színben, 
teli és matt üveges ajtólap,  
95-115 mm között állítható tok
tele: 75 x 210, 90 x 210 és  
100 x 210 cm-es falnyíláshoz  
21.990,-  66427300

üveges: 90 x 210 cm-es  
falnyíláshoz  
33.990,-  66427364

állítható tok:  
21.990,-  66427425

Kilincs nélkül!

db

25.990,-/tól

beltéri ajtó 8 kazettás
8 cm-es blokktokkal, skandináv 
lucfenyőből, tele és üveghelyes 
kivitelben 
tele 
 75 x 210 cm 25.990,- 
 90 x 210 cm 28.990,- 
 100 x 210 cm 29.990,-
üveghelyes 
 90 x 210 cm 33.990,- 
 100 x 210 cm 34.990,-
66525550, 66525578,  
66525532, 66525523 
Kilincs nélkül!

Bejárati ajtók

https://www.bauhaus.hu/8-kazettas-belteri-ajto-90x210-6-uveghelyes-jobb-blokktokos.html
https://www.bauhaus.hu/porta-decor-cpl-belteri-ajtolap-90x210-tele-feher-dio-bal.html
https://www.bauhaus.hu/porta-fit-h-4-cpl-belteri-ajtolap-90x210-uvegezett-feher-dio-bal.html
https://www.bauhaus.hu/ra13-fem-bejarati-ajto-96x205-balos-sotet-dio.html
https://www.bauhaus.hu/ra13-fem-bejarati-ajto-96x205-balos-sotet-dio.html
https://www.bauhaus.hu/drava-muanyag-mellekbejarati-ajto-100x210-bal.html
https://www.bauhaus.hu/zebra-8-fa-bejarati-ajto-100x210-jobb.html
https://www.bauhaus.hu/soudal-teli-purhab-750ml.html
https://www.bauhaus.hu/kreta-toloajto-szett-90x204cm.html
https://www.bauhaus.hu/diamond-doors-galaxy-uveg-toloajto-szett-100x206cm.html
https://www.bauhaus.hu/8-kazettas-belteri-ajto-75x210-tele-bal-blokktokos.html
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–  könnyű megmunkálni
–  meleg, természetes hatás
– hosszú élettartam
–  formaldehidmentes ragasztással

Építészbak 
70 x 70 – 98,5 x 40 cm  21780589

db

7.490,-

bak
standard bak 73,5 x 74 cm  
1.690,- 22107589

professzionális bak 73,5 x 75,5 cm

2.690,- 22107604

Gyermekbiztonsági rács
tömör, felületkezelt fából 

1  NELE bükk: 62,5-104,5 x 74 cm 9.190,-  14334325 
2  PIA: 79-113,5 x 74 cm 15.490,- 14334332 
3  TIM: 69-83 x 77 cm 15.490,-  14334349

9.190,-/tól

Fabak
73,5 x 1 m 22107622

1.690,-/tól 3.890,-

fenyő

bükk

paulownia

nyír

akác

tölgy

bambusz

paulownia polc
800 x 200 x 18 mm 1.350,- 14084235 

800 x 400 x 18 mm 2.290,- 14084242 
800 x 600 x 18 mm 3.490,- 14084259

Akácpolc
800 x 200 x 18 mm 1.950,- 14079374 

800 x 400 x 18 mm 3.690,- 14079398 
800 x 600 x 18 mm 5.490,- 14079563

bambuszpolc
800 x 200 x 18 mm 2.990,- 20509596 

800 x 400 x 18 mm 5.690,- 20512071 
800 x 600 x 18 mm 9.490,- 20511810

bükkpolc
800 x 200 x 18 mm 1.390,- 14076164 

800 x 300 x 18 mm 2.090,- 14076195 
800 x 400 x 18 mm 2.790,- 14076212

Tölgypolc
800 x 200 x 18 mm 2.290,- 14089216 

800 x 400 x 18 mm 4.570,- 14089223 
800 x 600 x 18 mm 6.570,- 14089230

Nyírpolc
800 x 200 x 18 mm 1.590,- 14089144 

800 x 400 x 18 mm 2.790,- 14089151 
800 x 600 x 18 mm 3.990,- 14089168

polcok
Természetesfa-

Fenyőpolc
800 x 200 x 18 mm 790,- 23140994 

800 x 300 x 18 mm 1.190,- 23141012 
800 x 400 x 18 mm 1.490,- 23141021

db

790,-/tól

1

2

3

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/fenyo-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/fenyo-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/fenyo-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/bukkfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/bukkfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/bukkfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/bukkfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-paulownia-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-paulownia-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-paulownia-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-paulownia-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyirfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyirfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyirfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-akacfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-akacfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-akacfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-akacfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgyfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgyfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgyfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgyfa-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bambusz-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bambusz-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bambusz-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bambusz-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/73-5x74cm-standard-fabak.html
https://www.bauhaus.hu/73-5x100cm-fabak.html
https://www.bauhaus.hu/70x70-98-5x40cm-epitesz-fabak.html
https://www.bauhaus.hu/dolle-nele-gyermekvedo-racs-62-5-104-5-74cm-bukk.html
https://www.bauhaus.hu/dolle-pia-gyermekvedo-racs-79-113-5x74cm-bukk.html
https://www.bauhaus.hu/dolle-tim-gyermekvedo-racs-69-83x77cm-bukk-fem.html
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ytong falazóelem
60068303

Méret ár / db Raklapos ár / db

Pef 600 x 200 x 50 455,- 415,- (1 raklap: 208 db)

Pef 600 x 200 x 75 495,- 455,- (1 raklap: 160 db)

Pve 600 x 200 x 100 525,- 485,- (1 raklap: 120 db)

Pve 600 x 200 x 125 665,- 625,- (1 raklap: 96 db)

Falazóhabarcs ytong 
szürke, vékonyágyazású  

25 kg, 2.490,- 
(1 kg = 99,6) 

60068385

λ = 0,038 w/mK

m²

640,-/tól

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

60050249

zsák

3.190,-

m²

1.290,-

hangszigetelő és tűzgátló,  
impregnált gipszkarton  
blue Acoustic
12,5 x 1200 x 2000 mm,  
3.096,-/tábla 
1.290,- / m² 
66420196 
Csak egész táblában értékesítjük!

Üveggyapot Naturoll pro
hővezetési tényező: λD = 0,039 w/mK,  
tűzállósági osztály: A1
Csak egész tekercsben értékesítjük!

m²

330,-/tól

db

415,-/tól

raklapos ár

hőszigetelő lemez eps 100
hővezetési tényező: λ = 0,038 W/mK Táblában értékesítjük!

1000 / 500 / 20 mm 60002374 320,- / lap 640,- / m²

1000 / 500 / 30 mm 60002383 480,- / lap 960,- / m²

1000 / 500 / 40 mm 60002392 640,- / lap 1.280,- / m²

1000 / 500 / 50 mm 60002408 800,- / lap 1.600,- / m²

1000 / 500 / 70 mm 60002426 1.120,- / lap 2.240,- / m²

szerelőgyanta  
Quikset Q300
300 ml, akár 25 kg  
betont helyettesíthet  
3.290,-  
(1 l = 10.966,67)

25359732

3.290,-

50 mm 14,88 m² / csomag 66526517 4.910,- / csomag 330,- / m²

100 mm 7,44 m² / csomag 66526526 4.910,- / csomag 660,- / m²

150 mm 4,92 m² / csomag 66526535 4.871,- / csomag 990,- / m²

Gipszkarton
9,5 x 1250 x 2000 mm 
Csak táblában értékesítjük! 60041085

519,- / m² (1.298,- / tábla)

Gipszkarton
12,5 x 1250 x 2000 mm 
Csak táblában értékesítjük! 60041094

539,- / m² (1.348,- / tábla)

impregnált gipszkarton
12,5 x 1250 x 2000 mm 
Csak táblában értékesítjük!  60041076

999,- / m² (2.498,- / tábla)

m2

519,-/tól

50 mm 11,52 m² / csomag 66567534 6.451,- / csomag 560,- / m²

100 mm 5,76 m² / csomag 66567543 6.451,- / csomag 1.120,- / m²

150 mm 3,6 m² / csomag 66567552 6.048,- / csomag 1.680,- / m²

Üveggyapot Naturboard
hővezetési tényező: λD = 0,037 w/mK, tűzállósági 
osztály: A1, 75 x 600 x 1350 mm, 8,1 m² / csomag,   
6.237,- / csomag, 770,- / m² 66443759
Csak egész csomagban értékesítjük!

m²

770,-

m²

560,-/tól

ásványgyapot MpN plus
hővezetési tényező:  
λD = 0,037 w/mK,  

tűzállósági osztály: A1
Csak egész csomagban 

értékesítjük! A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-naturoll-pro-039-50mm-uveggyapottekercs.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-naturoll-pro-039-50mm-uveggyapottekercs.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-a10-2000x1250x9-5mm-normal-gipszkarton.html
https://www.bauhaus.hu/rigips-blue-acoustic-rfi-2000x1200x12-5mm-impregnalt-tuzgatlo-hanggatlo-gipszkarton.html
https://www.bauhaus.hu/nikecell-eps-100-100x50x2cm-hoszigetelo-lemez.html
https://www.bauhaus.hu/quikset-q300-szerelogyanta-300ml.html
https://www.bauhaus.hu/thermobeton-200l-hoszigetelo-konnyubeton-adalekanyag.html
https://www.bauhaus.hu/ytong-25kg-vekonyagyazatu-falazohabarcs.html
https://www.bauhaus.hu/ytong-pef-600x200x50mm-elofalazolap.html
https://www.bauhaus.hu/ytong-pef-600x200x50mm-elofalazolap.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-naturboard-037-75mm-uveggyapottabla.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-mpn-plus-037-50mm-asvanygyapottabla.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-mpn-plus-037-50mm-asvanygyapottabla.html
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zsák

2.390,-/tól

Raklapos ár

Uniglett
5 kg, 890,- / zsák
(1 kg = 178,-)

20 kg,  
2.990,- / zsák 
(1 kg = 149,5)

60041322, 
66024826

zsák

890,-/tól

1  beltéri glettgipsz  
Rimano 0-3
25 kg   4.490,- / zsák 
(1 kg = 179,6)     60109123

2  beltéri glettgipsz  
Rimano 3-6
20 kg   3.790,- / zsák 
(1 kg = 189,5)     66395434

3  Gipszvakolat  
Rimano 6-30
25 kg   4.490,- / zsák 
(1 kg = 179,6)     60109080

1

2
3

zsák

3.790,-/tól

Felületkiegyenlítő 
Rimano plus A 
20 kg, fehér    3.990,- 
(1 kg = 199,5) 
66395425

stukatúrgipsz M
5 kg

420,- 
(1 kg = 84,-) 
66282545 
20 kg

1.590,- 
(1 kg = 79,5)

66282536

zsák

420,-/tól

Mélyalapozó
vödrös, 1 l 2.150,- 
60039965 
vödrös, 5 l 7.190,- 
(1 l = 1.438,-) 
60039974

Kenhető szigetelő 
Auqastop
beltéri használatra, 25 kg

7.390,- / zsák  
(1 kg = 295,6)

66020514

zsák

7.390,-

Folyékony fólia Aquastop plus
5 kg 6.790,-  
(1 kg = 1.358,-)
66352846

20 kg 25.590,-  
(1 kg = 1.279,5)
66334464

6.790,-/tól

2.150,-/tól

Aljzatkiegyenlítő 3-15 mm
25 kg, beltére  
és fedett  
kültéri  
használatra 
3.490,-  
(1 kg = 139,6) 
66217255

zsák

3.490,-

padlókiegyenlítő 
Nivobond
25 kg, 3–15 mm,  
beltéri  
használatra
3.590,- / zsák  
(1 kg = 143,6) 
66111348

zsák

3.590,-

zsák

3.990,-

zsák

2.690,-/tól

raklapos ár

padlókiegyenlítő 
probau
25 kg, 3–15 mm,  
2.790,- / zsák,  
(1 kg = 111,6) 
66214788

Raklapos  
vásárlás esetén:  
2.690,- / zsák  
(1 kg = 107,6)  
(1 raklap = 48 zsák)

Flexibilis ragasztó 
pRObAU
25 kg, C2TE minősítésű 
1.990,- / zsák 
(1 kg = 79,6)  
Raklapos  
vásárlás esetén:  
1.890,- / zsák  
(1 kg = 75,6)  
1 raklap = 48 zsák

66088938

Flexibilis ragasztó s2
20 kg, C2TE S2 minősítésű 
8.690,- / zsák (1 kg = 434,5) 

66558398

zsák

1.890,-/tól

raklapos ár

zsák

8.690,-

Csemperagasztó fehér
25 kg, 4.390,- / zsák 
(1 kg = 175,6)

60040198 szilikon  
Mapesil AC
310 ml,
23-féle színben  
kapható 
2.490,- 
(1 l = 8.032,26)

60124366

2.490,-

Felrakógipsz 
perlfix
25 kg, 2.490,-  
(1 kg = 99,6) 
raklapos vásárlás  
esetén  
(30 db / raklap):   
2.390,- (1 kg = 95,6)

65953495

Hidegburkolási segédanyagok

zsák

4.390,-

segédanyagok
Szárazépítési

https://www.bauhaus.hu/rigips-blue-acoustic-rfi-2000x1200x12-5mm-impregnalt-tuzgatlo-hanggatlo-gipszkarton.html
https://www.bauhaus.hu/rigips-stukaturgipsz-m-stukaturgipsz-5kg.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-uniglett-gipszazisu-simito-glettelo-habarcs-20kg.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-uniglett-gipszazisu-simito-glettelo-habarcs-5kg.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-perlfix-25kg-felrakogipsz.html
https://www.bauhaus.hu/rimano-plus-a-univerzalis-feluletkiegyenlito-20kg.html
https://www.bauhaus.hu/rimano-0-3-nagyszilardsagu-glettelo-gipsz-25kg.html
https://www.bauhaus.hu/rimano-0-3-nagyszilardsagu-glettelo-gipsz-25kg.html
https://www.bauhaus.hu/rimano-3-6-gipszes-vekonyvakolat-20kg.html
https://www.bauhaus.hu/rimano-3-6-gipszes-vekonyvakolat-20kg.html
https://www.bauhaus.hu/rimano-6-30-gipszes-vakolat-25kg.html
https://www.bauhaus.hu/probau-c2te-flexibilis-csemperagaszto-25kg.html
https://www.bauhaus.hu/probau-25kg-3-15mm-padlokiegyenlito.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-3-15mm-onterulo-aljzatkiegyenlito-25kg.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-tiefengrund-melyalapozo-1l.html
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-aquastop-plus-5kg-belteri-kenheto-vizszigeteles.html
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-aquastop-plus-5kg-belteri-kenheto-vizszigeteles.html
https://www.bauhaus.hu/mapei-mapesil-ac-100-szilikon-fugazo-310ml-feher.html
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-s2-flex-flexibilis-csemperagaszto-20kg.html
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-aquastop-kenheto-vizszigeteles-25kg.html
https://www.bauhaus.hu/knauf-fliesenkleber-weiss-csemperagaszto-feher-25kg.html
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-nivobond-25kg-onterulo-aljzatkiegyenlito.html
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1

1

1  Falicsempe Antracita
20 x 60 cm, 1,44 m2 / csomag,  
7.042,- / csomag,  
4.890,- /m2  66491624, 66491581

2  Greslap Antracita
33 x 33 cm, 1,55 m2/csomag,  
7.425,- / csomag, 4.790,- / m2

66491660

3  Dekorcsempe Antracita
20 x 60 cm, 1,44 m2/csomag,  
8.194,- / csomag, 5.690,- / m2

66491679, 66491688

1  Falicsempe Kiribati
fehér és kék színben, 25 x 36 cm, 1,35 m2/csomag, 
4.037,- / csomag, 2.990,- / m2

66551236, 66551227

2  Dekorcsempe Kiribati
kék/fehér mozaikmintás, 25 x 36 cm,  
2.240,- / db, 24.889,- / m² 66551209

3  Listello Kiribati
kék/fehér mozaik mintás, 6 x 36 cm,  
1.250,- / db 66551218

4  padlólap Kiribati
fehér és kék színben, 33,3 x 33,3 cm,  
1,33 m2 / csomag, fagyálló, PEI 4,  
5.307,- / csomag,  
3.990,- / m2  66551184, 66551193

2

2

2

1

1

1

1

fagyálló 
pei iV

3

4

4

m²

3.290,-/tól

3

pei iii

m²

2.990,-/tól

1  Falicsempe stone
25 x 50 cm, kétféle színben, 
1,62 m² / csomag, 5.330,- / csomag, 

3.290,- / m² 
66519614, 66519623

1,75 m² / csomag, 5.758,- / csomag, 

3.290,-/m2 
66558510, 66558529

2  Dekor stone
25 x 50 cm, 1,62 m² / csomag,  
5.816,- / csomag, 

3.590,- / m² 66519632

1,75 m2 / csomag, 6.283,-/csomag, 

3.590,-/m2 66558574

3  padlólap stone
40 x 40 cm, mázas padlólap, 1,60 m² / csomag, 
5.264,- / csomag, 3.290,- / m² 66519641

33 x 33 cm, 1,63 m2 / csomag,  5.363,- / csomag, 
3.290,- / m2 66558501

1  Falicsempe Canvas
bézs és barna színben,  
1,32 m2 / csomag,  
5.267,- / csomag, 

3.990,- / m2

66554819, 66554828

2  Dekorcsempe  
Canvas
barna, 2 db / csomag,  
1 db 20 x 60 cm,  
2.290,- / db, 9.542,- / m²
66554837

3  padlólap Canvas
bézs színben, 20 x 60 cm,  
beltéri, 1,32 m2/csomag,  
5.267,- / csomag, 3.990,- / m2

66554800

3

m²

3.990,-/tól pei iV

m²

4.790,-/tól
fagyálló 

pei iV

1

1

3

3

2

Újdonság!

Újdonság!

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

1

Kristály- és márványmozaikmix
kristály-, márvány-, fém- és gresanyagok  
egymással kombinálva egy mozaikon belül,  
30 x 30 cm-es hálóra ragasztva, nem fagyálló  

1  fekete/fém 3.180,- / db   
(1 m² = 35.333,-) 66367390 
2  fehér mix  3.490,- / db   

(1 m² = 38.778,-)  66367406

3  márvány/bézs  3.490,- / db   
(1 m² = 38.778,-) 66367415

4  Kristálymozaik  
Gold & silver mix
29,8 x 33,8 cm, hálóra ragasztott 
3.290,- / darab (1 m² = 32.664,-)

66518019, 66518028

3

2

db

3.180,-/tól

4
4

https://www.bauhaus.hu/kiribati-falicsempe-kek-25x36cm-1-35m2.html
https://www.bauhaus.hu/kiribati-falicsempe-kek-25x36cm-1-35m2.html
https://www.bauhaus.hu/kiribati-falicsempe-feher-25x36cm-1-35m2.html
https://www.bauhaus.hu/kiribati-falicsempe-feher-25x36cm-1-35m2.html
https://www.bauhaus.hu/kiribati-mozaikcsempe-kek-feher-25x36cm.html
https://www.bauhaus.hu/kiribati-bordur-kek-feher-36x6cm.html
https://www.bauhaus.hu/kiribati-padlolap-feher-33-3x33-3cm-1-33m2.html
https://www.bauhaus.hu/kiribati-padlolap-kek-33-3x33-3cm-1-33m2.html
https://www.bauhaus.hu/kiribati-padlolap-kek-33-3x33-3cm-1-33m2.html
https://www.bauhaus.hu/stone-falicsempe-barna-25x50cm-1-62m2.html
https://www.bauhaus.hu/stone-falicsempe-barna-25x50cm-1-62m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-falicsempe-antracita-20x60cm-1-44m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-falicsempe-antracita-20x60cm-1-44m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-falicsempe-antracita-20x60cm-1-44m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-falicsempe-gris-20x60cm-1-44m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-falicsempe-gris-20x60cm-1-44m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-padlolap-antracita-33x33cm-1-55m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-dekorcsempe-gris-20x60cm-1-44m2.html
https://www.bauhaus.hu/beton-dekorcsempe-stripes-gris-20x60cm-1-44m2.html
https://www.bauhaus.hu/canvas-falicsempe-bezs-20x60cm-1-32m2.html
https://www.bauhaus.hu/canvas-falicsempe-barna-20x60cm-1-32m2.html
https://www.bauhaus.hu/canvas-dekorcsempe-barna-2db-csomag-1db-20x60cm.html
https://www.bauhaus.hu/canvas-greslap-bezs-20x60cm-1-32m2.html
https://www.bauhaus.hu/stone-falicsempe-vilagosbarna-25x50cm-1-62m2.html
https://www.bauhaus.hu/stone-dekorcsempe-sotetbarna-25x50cm-1-62m2.html
https://www.bauhaus.hu/stone-padlolap-barna-33x33cm-1-63m2.html
https://www.bauhaus.hu/fliesen-avantgarde-crystal-mix-mozaik-fekete-mix-30x30cm.html
https://www.bauhaus.hu/fliesen-avantgarde-crystal-mix-mozaik-fekete-mix-30x30cm.html
https://www.bauhaus.hu/fliesen-avantgarde-crystal-mix-mozaik-feher-mix-30x30cm.html
https://www.bauhaus.hu/fliesen-avantgarde-crystal-mix-mozaik-bezs-barna-mix-30x30cm.html
https://www.bauhaus.hu/fliesen-avantgarde-crystal-mix-mozaik-bezs-barna-mix-30x30cm.html
https://www.bauhaus.hu/fliesen-avantgarde-crystal-mix-mozaik-gold-mix-29-8x33-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/fliesen-avantgarde-crystal-mix-mozaik-silver-mix-29-8x33-8cm.html
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Greslap Tirol-savoya
60 x 60 cm, fagyálló, 
1,08 m2 / csomag, 4.850,- / csomag, 
4.490,- / m2

66519483

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

m²

5.490,-

m²

2.330,-
m²

4.490,-

m²

4.190,-
m²

3.315,-/tól

raklapos ár

m²

4.590,-

R9

fagyálló 
pei V

fagyálló 
pei iV

fagyálló 
pei iV

fagyálló 
pei iV

m²

9.999,-

m²

3.290,-

Falburkoló Country
cherry színben, 0,5 m2 / csomag,  
1.645,- / csomag, 3.290,- / m2

66521132

padlólap Laponia
24,5 x 90 cm, taupe színű, 1,32 m2 / karton 5.531,-/csomag4.190,- / m2

66569248

Greslap Country
31 x 62 cm, mázas greslap,  
1,43 m² / csomag, 4.991,- / csomag,  

3.490,- / m²
Raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 60 csomag): 4.740,- / csomag,   

3.315,- / m²     66279671

Greslap Forum
30 x 60 cm, mázatlan greslap, fekete és bézs 
színben, 1,08 m² / csomag, 
5.929,- / csomag, 5.490,- / m²
13808450, 13808395

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

Greslap Metallic silver 
30 x 60 cm, mázas greslap,  
fémes hatású felület, 1,08 m² / csomag,  
12.949,- / csomag, 11.990,- / m²
20480725

Greslap Metallic iron 
30 x 60 cm, mázas greslap,  
fémes hatású felület, 1,08 m² / csomag, 
10.799,- / csomag, 9.999,- / m²  
13807255

m²

11.990,-

Újdonság!
R10

fagyálló 
pei V

R10

fagyálló 
pei V

R9

R9

fagyálló 
pei iV

https://www.bauhaus.hu/fels-padlolap-antracit-33-3x33-3cm-1-75m2.html
https://www.bauhaus.hu/tirol-savoya-padlolap-60x60cm-1-08m2.html
https://www.bauhaus.hu/tirol-savoya-padlolap-60x60cm-1-08m2.html
https://www.bauhaus.hu/tirol-savoya-padlolap-60x60cm-1-08m2.html
https://www.bauhaus.hu/country-greslap-acero-31x62cm-1-43m2.html
https://www.bauhaus.hu/ghirigori-greslap-mix-31x62cm-1-43m2.html
https://www.bauhaus.hu/palazzo-forum-fekete-30x60cm-1-08m2-padlolap.html
https://www.bauhaus.hu/palazzo-forum-fekete-30x60cm-1-08m2-padlolap.html
https://www.bauhaus.hu/palazzo-forum-padlolap-bezs-30x60cm-1-08m2.html
https://www.bauhaus.hu/palazzo-metallic-ezust-30x60cm-1-08m2-padlolap.html
https://www.bauhaus.hu/palazzo-metallic-padlolap-iron-30x60cm-1-08m2.html
https://www.bauhaus.hu/country-falburkolo-klinker-cherry-6-5x24-5cm-0-5m2.html
https://www.bauhaus.hu/country-falburkolo-klinker-cherry-6-5x24-5cm-0-5m2.html
https://www.bauhaus.hu/laponia-padlolap-taupe-24-5x90cm-1-32m2.html
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Most minden 10 l-es  
polarweiss festék  
vásárlásakor Öné egy  
plüss husky kutya!

pOLARweiss, A LeGJObb FesTÉKÜNK, 
AMi VALAhA is LÉTeZeTT!

FeDŐKÉpessÉGbeN 
VeRheTeTLeN!

- extrém fedőképesség
- könnyen felvihető
- nagyon kiadós
-  tökéletes felületet eredményez
- fehér, matt, beltéri

beltéri falfesték supralux season
matt, magas fedőképességű, latex, légáteresztő 
és mosásálló, beltéri fal- és mennyezetfesték, 
18 színben

1 l 1.190,- (1 l = 1.190,-) 66499257 
2,5 l 2.890,- (1 l = 1.156,-) 66477545 
5 l 4.990,- (1 l = 998,-) 66477721

Fal- és mennyezet festék MiX
pára áteresztő, szagtalan, könnyen 
feldolgozható, jó fedőképességű, kopásálló, 
kiadós, 2,5 l ~ 17,5 m² 
2,5 l 2.490,- (1 l = 996,-) 

5 l 3.990,- (1 l = 798,-) 

10 l 7.490,-  (1 l = 749,-) 
kb. 70 m²-re elegendő 66246365

• beltéri falfesték
• latex falfesték
•  homlokzatfesték
olyan speciális festéket is, mint:
•  fűrészporos tapéta hatású falfesték
• szilikon homlokzatfesték
• lazúr
• lakk
• favédő festék

színspektrométer: bármilyen 
színárnyalat kívánság szerint!

Mindenki színesebb otthonra vágyik.  
Engedje szabadjára fantáziáját 
és kreativitását, a színazonosító 
berendezésünkkel minden kívánságát 
megvalósítjuk! Ön megad egy színmintát 
(pl. tapétát, függönyt stb.), és kikeverjük 
a kívánt színárnyalatot.

Nedves kopásállóság*: 2
Fedőképesség*: 1

Nedves kopásállóság*: 3
Fedőképesség*: 1

Csodálatos színek  
korlátlan választéka!

Latexfesték MiX
matt, magas fedőképességű,  
dörzsálló, mosható

2,5 l 3.990,-  (1 l = 1.596,-) 
5 l 7.490,-  (1 l = 1.498,-) 
10 l 13.990,-  (1 l = 1.399,-) 
66246569

Arktisfehér MiX
matt, magas fedőképességű, nagyon kiadós  
1 l  1.990,-  

2,5 l ~ 17,5–22,5 m² 3.490,- (1 l = 1.396,-) 

5 l ~ 35–45 m² 5.990,- (1 l = 1.198,-)  

10 l ~ 70–90 m²  9.990,- (1 l = 999,-) 
66246480, 66246505, 66246532

1.990,-/tól 3.990,-/tól

Minőségi

NéMET  

TErMék

2.490,-/tól

Korszerű festékkeverő 
gépünkkel bármilyen 
festéket keverünk:

prémium beltéri falfesték 
polarweiss
2,5 l     3.990,- (1 l = 1.596,-) 66452472

5 l        6.990,- (1 l = 1.398,-)  66452481

10 l     11.990,- (1 l = 1.199,-)  66452490

Trendfalfesték schöner wohnen
matt, krémes fal- és mennyezetfesték, attraktív 
színárnyalatokban, felhasználásra kész, könnyen 
felhasználható, jól fedő, nagyon kiadós, nem 
csepeg, mindegyik szín kitűnően kombinálható 
egymással, mosás- és dörzsálló, ideális új 
és felújító festésre, fűrészporos tapétára, 
gipszkartonra, vakolatra, betonra, 2,5 l elegendő 
kb. 20-30 m²-re

1 l  2.990,- 66550534

2,5 l 5.990,- (1 l = 2.396,-) 66550808 

2.990,-/tól

1.190,-/tól

Nedves kopásállóság*: 2
Fedőképesség*: 1   *DiN eN 13 300 szabvány szerint.  

A nedves kopásállóság 5-ös skálán, ahol 1-es a legjobb.  
A fedőképesség 4-es skálán, ahol 1-es a legjobb.

3.990,-/tól

Már az 

első réteg 

is fed!

https://www.bauhaus.hu/schoner-wohnen-trendfalfestek-cashmere-1l.html
https://www.bauhaus.hu/schoner-wohnen-trendfalfestek-amarena-2-5l.html
https://www.bauhaus.hu/schoner-wohnen-trendfalfestek-amarena-2-5l.html
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-fal-es-mennyezetfestek-4-2-5l.html
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-latexfestek-3-matt-2-5l.html
https://www.bauhaus.hu/schoner-wohnen-polarweiss-belteri-falfestek-feher-2-5l.html
https://www.bauhaus.hu/supralux-season-belteri-falfestek-tavaszi-zoldhagyma-1l.html
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-bazisfestek-3-arktisfeher-1l.html
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79.990,-

1  hidromasszázs zuhanykabin TC01
4 mm vastag víztiszta biztonsági frontüveg,  
5 mm vastag biztonsági üveg hátfal, 
alumínium profilok, zuhanypanel 
6 masszázsfúvókával, akril zuhanytálca 
előlappal, lábszerkezettel, szifonnal, 
csapteleppel, esőztető zuhanyfej és kézizuhany
79.990,- 66485034

2  hidromasszázs íves zuhanykabin 
ivo
mélytálcás kivitel ülőkével, profil alu-szatén 
felülettel, 4 mm-es,  
edzett biztonsági üveg, 6 db hidrojet 
masszázsfúvóka, trópusi esőztető és 
kézizuhany, 2 év gyártói garancia, a termék 
gyorscsatlakozós szerelési rendszerrel készült, 
akár egyedül is összeszerelhető, nincs szükség 
csavarokra, szilikonra, felállítása néhány percet 
vesz igénybe, méretek:  
81 x 81 x 241 cm 66543853,  
90 x 90 x 243 cm 66543862

89.990,-

89.990,-
149.990,-

3  hidromasszázs zuhanykabin 
Leticia
alacsonytálcás kivitel, alu-szatén felületű 
profilok, 4 mm-es, edzett biztonsági üveg,  
4 db hidrojet masszázsfúvóka, trópusi ezőztetés 
és kézizuhany, felszereltség: dönthető ülés, 
üvegpolc, rádió, ventilátor, belső világítás
méretek: 80 x 80 x 219 cm 66543871 
 89 x 89 x 219 cm 66543880

149.990,-

2  Zuhanykabin peNTA
90 x 90 cm, ötszögletű, keret 
nélküli zuhanykabin, 8 mm 
vastag, átlátszó vagy mintás 
biztonsági üveggel, krómozott 
profilokkal, leeresztőszifonnal  
és zuhanytálcával
mintás 66441212, natúr 66441221

79.990,-

3  Zuhanykabin Kp4/TX5b 
5 mm vastag, hullámmintás 
biztonsági üvegből készült, 
íves zuhanykabin tolóajtóval, 
egybeöntött előlapos akril 
zuhanytálca lábszettel, lefolyó 
szifonnal
Az üveg glass protect 
(vízlepergető) felülettel 
rendelkezik! 
80 x 80cm   
136.600,- 66495802
90 x 90cm  
144.200,- 66495811
100 x 100cm  
164.500,- 66495839

1  Zuhanykabin Luzern
szögletes, 4 mm matt biztonsági 
üveggel, görgős ajtók, fényes 
profilok, zuhanytálca nélkül

80 x 80 cm 47.990,- 66236056

90 x 90 cm 51.990,- 66236065

136.600,-/tól47.990,-/tól

1

1

2

3

3

79.990,-

2

A termék a webshopunkban
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-tc01-90x90x210cm-ives-hidromasszazs-zuhanykabin.html
https://www.bauhaus.hu/kerra-ivo80-hidromasszazs-zuhanykabin-81x81x241-ives-magastalcas.html
https://www.bauhaus.hu/kerra-ivo80-hidromasszazs-zuhanykabin-81x81x241-ives-magastalcas.html
https://www.bauhaus.hu/penta-90x90cm-otszogletu-zuhanykabin-natur.html
https://www.bauhaus.hu/penta-90x90cm-otszogletu-zuhanykabin-natur.html
https://www.bauhaus.hu/penta-90x90cm-otszogletu-zuhanykabin-natur.html
https://www.bauhaus.hu/kp4-tx5-zuhanykabin-80x80cm-ives.html
https://www.bauhaus.hu/roltechnik-luzern-neo-800-szogletes-talca-nelkuli-zuhanykabin.html
https://www.bauhaus.hu/roltechnik-luzern-neo-800-szogletes-talca-nelkuli-zuhanykabin.html
https://www.bauhaus.hu/penta-90x90cm-otszogletu-zuhanykabin-csikos.html
https://www.bauhaus.hu/kerra-leticia80-hidromasszazs-zuhanykabin-80x80x219-ives.html
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Csaptelepcsalád elba
mosdó 10.990,- 20674403 
zuhany (Kép nélkül!) 13.990,- 20705419 

kád (Kép nélkül!) 15.990,- 20705400  
2 év  garanciával!

Csaptelepcsalád 
Titania Fresh
egykaros,  
krómozott mosdó 
12.990,- 
66495653 
zuhany (Kép nélkül!) 
18.890,- 
66495662 
kád (Kép nélkül!) 
14.900,- 
66495671 

Csaptelepcsalád Maris
 mosdó 14.490,- 66071433

  mosdó-csaptelep leeresztő  
szeleppel 17.790,-  
66071442 (Kép nélkül!) 

  zuhany 17.990,-  
66071479 (Kép nélkül!) 

 kádtöltő 23.790,-  
66071460 (Kép nélkül!) 

5 év garanciával!

Kád- és mosdótöltő  csaptelep
1,5 m-es fém gégecsővel és zuhanyfejjel
66084778

Mosogató  csaptelep sepiA
króm, kétkaros fémfogantyúk, alacsony 
nyomású bojlerhez való üzemeltetéshez, 
flexibilis fém bekötőcsővel 20105754

14.990,-

Zuhanygarnitúra  
Vitalio start 100
kétfunkciós zuhany-
fejjel, 600 mm sínnel,  
állítható zuhanyfej-
tartóval, 175 cm-es 
 gégecsővel és 
szilikonfúvókákkal 
a könnyű 
vízkőmentesítéshez
66354620

Aszimmetrikus kád Korsika
fehér, 100% szaniterakril, mérete: 100 x 150 cm, 
10 év garanciával*

45.490,-
jobbos   60067753 
balos     60067762

Kádelőlap Korsika
jobbos vagy balos, rögzítőszettel

27.890,-
66429111, 66420266

Kép nélkül!  
*Garanciális feltételeink teljesülése esetén.

12.990,-/tól

11.990,-

kád

45.490,-

10.990,-/tól

14.490,-/tól

11.260,-

Zuhanygarnitúra 
Grande Vita
váltógombos 
termosztátos 
csapteleppel, üveg 
tartóval, extralapos 
nemesacél fejzuhany, 
3 funkciós, krómozott 
kézizuhany, 
csavarodásmentes 
gégecső, 80-120 cm 
között állítható  
magasság
25470642

86.900,-

Fürdőkád Arles170 x 75 cm, 164 l, 100% szaniterakril, fehér 44.990,-  13222098A termékhez speciális kádágy külön  vásárolható szakáruházainkban!28.990,-  13222854

kád

44.990,-

https://www.bauhaus.hu/mixomat-elba-mosdo-csaptelep.html
https://www.bauhaus.hu/kmt-kad-mosdo-csaptelep-allo.html
https://www.bauhaus.hu/camargue-arles-170x75cm-akril-furdokad.html
https://www.bauhaus.hu/teiko-korsika-150x100cm-aszimmetrikus-akril-sarokkad-jobb.html
https://www.bauhaus.hu/teiko-korsika-150x100cm-aszimmetrikus-akril-sarokkad-jobb.html
https://www.bauhaus.hu/teiko-korsika-150x100cm-aszimmetrikus-akril-sarokkad-jobb.html
https://www.bauhaus.hu/mixomat-sepia-allo-mosogato-csaptelep.html
https://www.bauhaus.hu/grande-vita-zuhanyszett-3-funkcios.html
https://www.bauhaus.hu/grohe-vitalio-start-100-zuhanyszett-2-funkcios.html
https://www.bauhaus.hu/kludi-maris-mosdo-csaptelep-lancos.html
https://www.bauhaus.hu/novaservis-titania-fresh-mosdo-csaptelep.html
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wC-tartály  
Dömötör Lux
középmagas és  
magas szerelhetőség, 
víztakarékos kivitel 0,5 l  
és 10 l között, 
vízpára elleni szigetelés
66416973

5.790,-

Fali wC New york
mélyöblítésű, perem nélküli, wC-ülőke nélkül 
33.990,-   25453795

wC-ülőke New york fali wC-hez
duroplast, lecsapódásgátlóval 
14.990,-   25445279

Ráépíthető mosdó
60 x 40 x 23 cm,  
kerámia, ovális,  
fehér színben
66012177

20.590,-

Mosdó Levanzo
szé. x mé. x ma.: 36,5 x 25,5 x 11 cm,  
kerámia, szögletes,  
fali rögzítés
22498663

15.990,-

Monoblokkos wC 
parva CLeAN ON 

mélyöblítésű, 
hátsó kifolyású, 

lecsapódásgátlós, 
Duroplast, WC-ülőkével, 

öblítő perem nélkül
23017043

Öblítőperem nélkül!**

wC-kefe- 
garnitúra 
Amicella
papírtartóval, 7-féle 
színben kapható
24587327, 22976682, 
23015463, 23049693, 
23050996, 23059267, 
23059276

4.990,-

KOLO idol  
álló wC
mélyöblítésű, alsó 
és hátsó kifolyású
66542540, 66542559

wC-tartály  
Ap112 Geberit
öblítőstop, fehér, alsó-,  
közép- és felsőszerelésű
60067638

Mosdó New york
szögletes forma, szaniterkerámia,  
46 x 60 cm  22.990,-   25453810 
46 x 80 cm  29.900,-   25453801

Falsík alatti wC-tartály 
kerettel Duofix basic Geberit
könnyűszerkezetes vagy falazott 
 falakba építhető, 18 vagy 23 cm 
rögzítéstávolságú fali wC-hez, párásodás 
elleni védelem, vízcsatlakozás 
hátul vagy felül középen, szerszám 
nélkül összeszerelhető flexibilis cső 
sarokszeleppel, állítható öblítővíz-
vízmennyiség, önhordó kivitel, Delta 
nyomólappal üzemeltethető

49.990,- 66284347 
Nyomólapok: 
Delta20 fehér 9.990,- 66284374 
Delta 20 króm és matt króm (kép nélkül) 
11.990,- 66284383, 66284392

szettár

48.980,-

9.490,-

49.990,-

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

9.990,-

22.990,-/tól

wC-kefe- 
garnitúra  
Zen Garden
króm, üvegtalppal, 
a Zen Garden wC-
ülőkével azonos 
motívummal
24584744

5.990,-

wC-ülőke bidé funkcióval
fenék- és női intim zuhannyal, szárító-
funkcióval, ülőke fűtéssel, lecsapódás-

gátlós wC-ülőkével, LeD éjszakai fénnyel, 
minden használat előtt és után a szórófej 

automatikusan öntisztul 20692104

Női intim zuhany - 
gyengéd tisztítás  

a női intim területeken

Meleg levegőfúvás -  
5 fokozatú meleg levegő

Fenékzuhany -  
gyengéd tisztítás

LeD éjszakai fény - 
automatikus éjszakai 
funkció

szórófej tisztítása - 
higiénikus használat

Ülőkefűtés -  
több fokozatban állítható

Masszázs funkció -  
pulzáló vízsugár

119.900,-

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

59.990,-

https://www.bauhaus.hu/camargue-levanzo-mosdo-36-5x25-5x11cm.html
https://www.bauhaus.hu/domotor-lux-kozep-wc-tartaly.html
https://www.bauhaus.hu/geberit-ap-112-univerzalis-wc-tartaly.html
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-b240-mosdo-60x22x40cm.html
https://www.bauhaus.hu/geberit-duofix-basic-falsik-alatti-wc-tartaly.html
https://www.bauhaus.hu/geberit-delta-20-nyomolap-wc-tartalyhoz-feher.html
https://www.bauhaus.hu/venus-zen-garden-wc-kefe-garnitura.html
https://www.bauhaus.hu/meissen-parva-melyoblitesu-hatso-kifolyasu-monoblokkos-wc.html
https://www.bauhaus.hu/meissen-parva-melyoblitesu-hatso-kifolyasu-monoblokkos-wc.html
https://www.bauhaus.hu/popodusche-nb09d-bidefunkcios-wc-uloke.html
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-szaten.html
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-lime.html
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-ezust.html
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-fekete.html
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-krom.html
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-pink.html
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-feher.html
https://www.bauhaus.hu/camargue-new-york-melyoblitesu-fali-wc.html
https://www.bauhaus.hu/camargue-new-york-wc-uloke.html
https://www.bauhaus.hu/camargue-new-york-60-mosdo-46x60cm.html
https://www.bauhaus.hu/kolo-idol-melyoblitesu-hatso-kifolyasu-wc.html
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Fürdőszobabútor Linea 66
1   Tükrösszekrény

55 x 68 x 13 x 5 cm, 
fényes fehér, 

laminált bútorlap,  
balos kivitel

45.600,- 
66425225

2  Alsószekrény
66 x 49 x 45,5 cm,  

fényes fehér, 
laminált bútorlap, 

kétfiókos, csillapított, 
önbehúzós, teljesen 
kihúzható fiókkal és 

csillapított 
ajtópántokkal;

easy plus vízlepergetős 
mázfelületű Alföldi  

kerámiamosdó 
88.300,- 
66425216

Csaptelep nélkül!

1
Fürdőszobabútor side

A szett tartalma: 
1  Tükör Sote (szé. x ma.):  

80 x 80 cm 
12.990,- 66534981

2  Mosdó-alsószekrény Side 
(szé. x ma. x mé.):   
80 x 49 x 45,6 cm,   

MDF, front: magasfényű, 
fehér lakozott,  

korpusz: Sonoma tölgy színű 
melaminkorpusszal,  

2 darab Soft-Close   
csilapítórendszerű fiókkal

39.990,- 66535018
3  Mosdó Kyra  

81 x 46 cm, fehér, kerámia  
23.490,- 66535027

Csaptelep és dekoráció nélkül!

1

1

2

2

3

3

szettár

76.470,-

Fürdőszobabútor  
Vulcano
A szett tartalma:

1  Mosdó-alsószekrény Vulcano (szé. x ma. x mé.):  
72 x 52 x 46 cm, korpusz és front: magasfényű, fehér színű, 
lakkozott, 2 darab soft-Close rendszerű fiókkal, krómozott 
fémfogantyúval 76.990,- 22883940
2  Mosdó Vulcano: 81 x 51 cm,  

kerámia, fehér 46.600,- 22877420
3  Tükrösszekrény Vulcano (szé. x ma. x mé.):  

80 x 64,8 x 14 cm, korpusz: magasfényű, fehér színű, 
lakkozott, az ajtók soft-Close csillapítórendszerrel ellátva, 
LeD-világítással, a fényforrás energiaosztálya: A, a világítás 
cserélhető 74.990,- 22877439 Csaptelep nélkül!

Levente konyhabútorcsalád
világos sonoma tölgy színben

1   Felsőszekrény nyitott sarok 
30 x 60 x 30 cm 11.990,- 66529437 

2   Felsőszekrény 1 ajtóval 
60 x 40 x 32 cm 7.490,- 66529400

3   Felsőszekrény 2 ajtóval 
80 x 60 x 32 cm 12.990,- 66529419

4   Felsőszekrény 1 felnyíló ajtóval 
60 x 34 x 32 cm 7.890,- 66529428

5   Kamraszekrény beépíthető 
mikrohullámú sütő és tűzhely részére 
60 x 205 x 57 cm 39.990,- 66535090

6   Kamraszekrény 2 ajtóval 
40 x 205 x 57 cm 28.990,- 66529394

7   Alsószekrény nyitott sarok 
87 x 35 x 60 cm 13.990,- 66529376

8   Alsószekrény 1 ajtóval 
87 x 40 x 60 cm 11.990,- 66529303

9   Alsószekrény 2 ajtóval mosogató részére 
87 x 80 x 60 cm 22.990,- 66529367

10   Alsószekrény 2 ajtóval és 2 fiókkal 
87 x 80 x 60 cm 19.590,- 66529358

11   Alsószekrény 2 ajtóval főzőlap részére 
87 x 60 x 60 cm 14.190,- 66535106

12   Alsószekrény 3 fiókkal 
87 x 40 x 60 cm 15.490,- 66529321

Fotó nélkül:
Alsószekrény 1 ajtóval 1 fiókkal 
87 x 40 x 60 cm 13.990,- 66529312

Alsószekrény beépíthető tűzhely részére 
87 x 60 x 60 cm 13.590,- 66529330

Alsószekrény 2 ajtóval 
87 x 80 x 60 cm 14.990,- 66529349

sarok alsószekrény jobbos/balos 1 ajtóval 
87 x 100 x 60 cm 19.990,- 66529385

sarok felsőszekrény 1 ajtóval 
60 x 60 x 60 cm 17.590,- 66529446

Dekoráció nélkül!

21 6

87

3 4

9

5

10 11 12

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

7.490,-/tól

szettár

198.580,-

szett

133.900,-

2

https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-magasszekreny-40x205x57cm-2-ajtos.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-felsoszekreny-30x60x30cm-vegzaro.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-felsoszekreny-60x40x32cm-1-ajtos.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-felsoszekreny-60x40x32cm-1-ajtos.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-felsoszekreny-80x60x32cm-2-ajtos.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-felsoszekreny-60x34x32cm-1-felnyilo-ajtos.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-magasszekreny-60x205x57cm-suto-mikro.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-magasszekreny-40x205x57cm-2-ajtos.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-alsoszekreny-87x35x60cm-vegzaro.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-alsoszekreny-87x40x60cm-1-ajtos.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-mosogatoszekreny-87x80x60cm-2-ajtos.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-alsoszekreny-87x80x60cm-2-ajtos-2-fiokos.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-alsoszekreny-87x60x60cm-fozolaphoz.html
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-alsoszekreny-87x40x60cm-3-fiokos.html
https://www.bauhaus.hu/sote-falitukor-80x80cm.html
https://www.bauhaus.hu/side-mosdo-alsoszekreny-sonoma-80x49x45-6cm.html
https://www.bauhaus.hu/kyra-mosdo-81x46x17cm.html
https://www.bauhaus.hu/linea-66t-b-tukrosszekreny-55x68x13-5cm.html
https://www.bauhaus.hu/linea-66a-4-mosdohely.html
https://www.bauhaus.hu/riva-vulcano-mosdo-alsoszekreny-52x72x46cm.html
https://www.bauhaus.hu/riva-vulcano-mosdo-51x81cm.html
https://www.bauhaus.hu/riva-vulcano-tukrosszekreny-80x64-8x14cm.html
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beépíthető  
háztartásigép-szett
Gorenje
BO635E11X  
beépíthető sütő 
72.990,-  66522083

ECT610SC  
kerámia főzőlap 

57.990,- 66522056

WHC623E14X 
kürtős páraelszívó 

30.990,-  66475761

+

+

145.700,-

szettben vásárolva: 145.700,-  
66531894

Megtakarítás: 16.270,-

beépíthető mikrohullámú sütő 
Gorenje bM300x
66522074

44.990,-

beépíthető 
mosogatógép Gorenje
kezelőpaneles GI 61010X 
66526623

integrálható GV 61010 
66526614

db

99.990,-

Kompozit mosogatótálcák ötféle méretben
valamennyi méret bézs, szürke, fekete és fehér színben

siligor KM2 mosogatótálca
860 x 500 x 188 mm 66431657

siligor KM3 mosogatótálca
862 x 500 x 184 mm 66431693

siligor KM1 
mosogatótálca

860 x 435 x 188 mm
66431639

siligor KM4 mosogatótálca
860 x 500 x 188 mm 66431745

A siLiGOR egy magas ellenállóképességű, mesterséges márvány.
Összetételének köszönhetően ellenáll a mechanikai behatásoknak (ütés, vágás), a háztartásban előforduló vegyszereknek  

(mosogató- és tisztítószerek). Meggátolja a baktériumok szaporodását a felszínen, valamint megakadályozza a vízkő kialakulását  
és lerakódását, 280 °C-ig ellenáll a hőnek.

egyes színeket vevőrendelésre értékesítünk!

db

36.990,-

siligor KM13 
mosogatótálca
780 x 510 x 186 mm
66431806

https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-magasszekreny-40x205x57cm-2-ajtos.html
https://www.bauhaus.hu/gorenje-bm300x-beepitheto-mikrohullamu-suto.html
https://www.bauhaus.hu/gorenje-gv61010-beepitheto-mosogatogep.html
https://www.bauhaus.hu/gorenje-siligor-km2-bezs-mosogatotalca.html
https://www.bauhaus.hu/gorenje-siligor-km3-bezs-mosogatotalca.html
https://www.bauhaus.hu/gorenje-siligor-km13-hamuszurke-mosogatotalca.html
https://www.bauhaus.hu/gorenje-beepitheto-haztartasigep-szett-1.html
https://www.bauhaus.hu/gorenje-siligor-km4-tortfeher-mosogatotalca.html
https://www.bauhaus.hu/gorenje-siligor-km1-fekete-mosogatotalca.html
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Lemezkandalló Thalia Nera plus
fűtési teljesítmény: 6,5 kW,  
szé. x ma. x mé.: 430 x 820 x 360 mm,  
fűthető légtér: ~ 120 m³, füstcsőátmérő:  
130 mm, füstcső csatlakozása: felső,  
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 60 kg 66495866

Lemezkandalló samottbéléssel  
Ackerman p1K eKO
fűtési teljesítmény: 9 kW, fűthető légtér: 
max. 109 m³, füstcsőátmérő: 120 mm, 
füstcső csatlakozása: felső, tüzelőanyag: 
tűzifa, súly: 66 kg
66544917

Lemezkandalló csempe oldalfallal 
Diplomat Lux
fűtési teljesítmény: 9 kW, fűthető légtér:  
max. 120 m³, füstcsőátmérő: 120 mm,  
füstcső csatlakozása: felső, tüzelőanyag:  
tűzifa, súly: 68 kg
66544555

Lemezkandalló bordó oldalfallal  
Termo Valjevac Lux
fűtési teljesítmény: 8 kW, fűthető légtér:  
max. 100 m³, füstcsőátmérő: 120 mm,  
füstcső csatlakozása: felső,  
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 75 kg
66544546

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

Gyújtósfa 
5 kg, 990,-/csomag 
(1 kg = 198,-)

66491864
*Kizárólag háztartási mennyiségben!

Tűzifa zsákos, hasított*
10 kg, vegyes fa    990,- (1 kg = 99,-)

65980721 

csomag

990,-
csomag

990,-

39.990,- 49.990,- 54.990,- 64.990,-

elektromos fűtőpanel bonjourfali, 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,-/tól

hengeres vegyesfa-brikett
10 kg, fűtőérték: 18 MJ/kg 
770,- / csomag (1 kg = 77,-) 
raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 96 csomag) 730,- (1 kg = 73,-)

66491493

Ventilátoros hősugárzó 
Voltomat heating
teljesítmény: 2000 W,  
szabályozható teljesítmény,  
3 fokozat:  
hideg / 1000 W / 2000 W,  
túlmelegedés  
elleni védelem
21769320 

3.990,-

ipari 
hősugárzó  
Voltomat 
3000 W, sárga
24634658

19.990,-

Olajradiátor 
Voltomat heating

7 tagos kivitel, két 
fokozatban állítható 

teljesítmény:  
750 / 1500 W, 

termosztátos  
szabályozás,  

működést jelző lámpa
20324416

14.990,-

csomag

730,-/tól

raklapos ár

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

http://www.bauhaus.hu/bonjour-1500w-elektromos-fali-futotest.html
https://www.bauhaus.hu/bonjour-elektromos-fali-futotest-1500w.html
https://www.bauhaus.hu/thalia-nera-plus-6-5kw-lemezkandallo.html
https://www.bauhaus.hu/termo-valjevac-luxx-8kw-lemezkandallo.html
https://www.bauhaus.hu/ackerman-p1k-eko-9kw-lemezkandallo.html
https://www.bauhaus.hu/diplomat-lux-9kw-csempekandallo.html
https://www.bauhaus.hu/gyujtosfa-zsakos-5kg.html
https://www.bauhaus.hu/tuzifa-zsakos-10kg.html
https://www.bauhaus.hu/hungarorekord-hengeres-vegyesfabrikett-10kg.html
https://www.bauhaus.hu/napraforgobrikett-9-5kg.html
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-ventilatoros-hosugarzo-2000w.html
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-ipari-hosugarzo-sarga-3000w.html
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-olajradiator-feher-1500w.html
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Vízteres csempekandalló 
hunor 4VR12C
fűtési teljesítmény: 7+12 kW,  
szé. x ma. x mé.: 515 x 810 x 525 mm,  
fűthető légtér: max. 230 m3,  
füstcsőátmérő: 130 mm, 
füstcső csatlakozása: felső,  
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 92 kg 
66495884

Kamino Mátra
fűtési teljesítmény: 6 kW, fűthető légtér: 130 m3,  
szé. x ma. x mé.: 542 x 978 x 377 mm,   
füstcső átmérője: 120 mm, füstcső csatlakozása: felső,  
súly: 95 kg, tüzelőanyag: tűzifa vagy barnaszén
79.990,- 60135447

fűtési teljesítmény: 8 kW, fűthető légtér: 160 m3,  
szé. x ma. x mé.:  542 x 1189 x 377 mm,  
füstcső átmérője: 120 mm, füstcső csatlakozása: felső,  
súly: 125 kg, tüzelőanyag: tűzifa vagy barnaszén
94.990,- 60135456

Dizájnkandalló Oval
szé. x ma. x mé.:  
605 x 1008 x 490 mm, 
fűtési teljesítmény: 11 kW, 
fűthető légtér: max. 275 m³, 
füstcsőátmérő: 150 mm, 
füstcső csatlakozása: felső, 
tüzelőanyag: tűzifa,  
súly: 131 kg, 
66497400

Csempekandalló eldur
szé. x ma. x mé.: 730 x 970 x 390 mm,  
fűtési teljesítmény: 6 kW, fűthető légtér: max. 200 m³, 
füstcsőátmérő: 150 mm, füstcső csatlakozása: felső,  
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 110 kg, cappuccino- és 
elefántcsontszínben      159.990,- 
barna, mézbarna és olívazöld színben    174.990,- 
Elefántcsont-, barna, mézbarna és olívazöld  
színben kizárólag vevőrendelésre értékesítjük!
66436430

köteg

2.190,-/tól

raklapos ár

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

parapetes gázkonvektor hosseven
öntöttvas belső tér
hDU3K teljesítmény: 3 kW   
56.990,- 66544935

hDU5K teljesítmény: 5 kW   
61.990,- 66544944

Égéstermék elvezető hosseven 
gázkonvektorhoz
5.490,- 66544953

79.990,- 79.990,-/tól 159.990,-/tól

elektromos kandalló felépítménnyel
2 fokozatban állítható hőfok: 1000 / 2000 W,  
lángeffektus, szé. x ma. x mé.: felépítmény:  
109 x 100 x 37 cm, kandalló: 52,5 x 59,2 x 16,3 cm
22813752

249.990,-

Kandallóbetét LUX C-20
teljesítmény: 12 kw, fűthető légtér: 150 m³,  
méret (szé. x ma. x mé.): 692 x 670 x 430 mm, 
kéménykivezetés:  
180 mm, felső, súly: 122 kg,  
tüzelőanyag típusa: tűzifa, barnaszén 
66236214

113.990,-56.990,-/tól

párásító
1,3 l-es víztartály, fehér,  
20 W, 4,5 l/nap teljesítmény 
25426520 

párásító
LED-világítással, modern 
dizájn, 12 W, 1,2 l-es 
víztartály, 1,44 l/nap 
teljesítmény 25428757 

7.990,- 12.990,-

elektromos 
kandalló

max. 1800 W, 
LED-világítással, 

túlmelegedés elleni 
védelemmel, két fűtési 
fokozat, távirányítóval, 

időzítővel, állítható 
lángeffektussal,  

73,5 cm magas, 50 cm 
széles, 32 cm mély

24652784

69.990,-

Kvarc vonalsugárzó Voltomat heating
falra szerelhető,  
3 teljesítmény-fokozat: 500 / 1000 / 1500 W 
20328117 4.990,-

89.990,-

https://www.bauhaus.hu/globo-elektromos-kandallo-felepitmennyel-feher-1800w.html
https://www.bauhaus.hu/hunor-4vr12c-12-7-kw-vizteres-csempekandallo.html
https://www.bauhaus.hu/wamsler-matra-6kw-ontvenykandallo.html
https://www.bauhaus.hu/flama-eldur-6kw-csempekandallo-cappuccino.html
https://www.bauhaus.hu/ferlux-c-20-12kw-ontveny-kandallobetet.html
https://www.bauhaus.hu/hosseven-3kw-parapetes-gazkonvektor.html
https://www.bauhaus.hu/union-barnaszenbrikett-25kg.html
https://www.bauhaus.hu/panadero-oval-11kw-dizajnkandallo.html
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-kvarccsoves-hosugarzo-1500w.html
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-elektromos-kandallo-fekete-1800w.html
https://www.bauhaus.hu/proklima-hf-111311-1-parasito-4-5l-nap.html
https://www.bauhaus.hu/proklima-hf-111844-1-parasito-1-44l-nap.html
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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!

7.490,- biztonsági tároló bh2
6 számjegyű kóddal programozható,  
mappák tárolására is alkalmas, méretek:  
438 x 300 x 400 mm, súly: 18 kg, vésznyitó kóddal
10153328

25.990,-

Vezeték nélküli  
GsM-sMs-riasztó LyD-111
99 zónás rendszer, SMS-riasztás 
bármely mobilhálózatról,  
LCD-monitor dátum- és  
időkijelzéssel, mozgásérzékelővel 
és távirányítóval bővíthető 
rendszerrel
66342102

15.990,-/tól

Falitrezor kulcsos  
burg wächter
PW1S 180 x 260 x 148 mm 
19.990,- 66185158

PW2S 220 x 340 x 140 mm 
22.990,- 10151045

PW3S 260 x 390 x 195 mm
27.990,- 10151052 
Dekoráció nélkül!

19.990,-/tól 29.990,-

biztonsági tároló stabilit bh4C
külső méret: 52 x 35 x 36 cm, 
elektronikus számzár, súly: 22 kg
20075121 Dekoráció nélkül!

25.990,-

Riasztószett  
wiFi-ip-kamerával wipC 1A

64 zónás kivitel, kétoldalú  
hangtovábbítás, e-mail-fotóküldés,  

mikroSD-kártya opció, távirányítóval  
és vezeték nélküli riasztókkal bővíthető 

rendszer, beltéri használatra 
66523271

7.990,- 19.990,- 23.990,-

biztonsági tároló stabilit bh1
külső méret: 25 x 35 x 25 cm, 
zárszerkezet: elektronikus számzár, 
ajtó / korpusz fala: szimpla / szimpla,  
záródás: 1 oldalon / 2 ponton,  
súly: 13 kg   
10153225

14.990,-

szén-monoxid-érzékelő Jb-C888
japán érzékelővel szerelt, 7 év garancia, 
CO-risztás, memóriafunkcióval, elemes kivitel 
66423450

Kültéri wiFi-ip- kamera
se-Ni104T
valós idejű mozgásérzékelés,  
mikroSD-kártya opció,  
támogatás: Iphone, Blackberry, 
Windows mobile, Symbian  
és Android, 12 V-os adapter
66523262

otthonBiztonságos

biztonsági tároló burg wächter p1
zárszerkezet: kulcsos, ajtó / korpusz fala:  
dupla / szimpla, záródás: 1 oldalon / 2 ponton, 
P1S 130 x 280 x 200 mm 15.990,- 10150981 
P2S 255 x 350 x 300 mm 22.990,- 10151007 
P3S 320 x 442 x 350 mm 32.990,- 66542197 
Dekoráció nélkül!

Kültéri biztonsági kamerarendszer se-RM 6245
négy kültéri színes kamerával, 15”-os LCD-monitor, beépített 4 csatornás 
DVR és 500GB HDD, valós idejű felvétel, nagyteljesítményű IR LED-sugárzó, 
4 x 18 méter vezeték 
66523183

99.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/security-box-bh1-butorszef.html
https://www.bauhaus.hu/burg-wachter-pw1-s-falitrezor.html
https://www.bauhaus.hu/security-box-bh2-butorszef.html
https://www.bauhaus.hu/security-box-bh-4c-butorszef.html
https://www.bauhaus.hu/global-jb-c888-szen-monoxid-erzekelo.html
https://www.bauhaus.hu/global-se-ni104t-kulteri-cctv-ip-kamera.html
https://www.bauhaus.hu/global-wipc1a-24-zonas-ip-kamera-wifi-s.html
https://www.bauhaus.hu/global-vip-606c-lyd-111-gsm-riasztoszett.html
https://www.bauhaus.hu/global-se-rm6245-4xca-biztonsagi-kamerarendszer-4-csatornas.html
https://www.bauhaus.hu/security-box-mini-butorszef.html
https://www.bauhaus.hu/burg-wachter-p1-s-butorszef.html
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15.990,-

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
250  

kg

3  Nagy teherbírású polc XXM 
4 polcos kivitel,  
szé. x ma. x mé.:  140 x 180 x 60 cm 
15.990,- 22334369

db

27.990,-/tól

4  Műanyag állópolc
5 polcos, szé. x ma. x mé.:  
80 x 187 x 40 cm

12.990,- 60056469

12.990,-

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
50  
kg

5  Műanyag szekrény  
space Line
méret: 80 x 100 x 44 cm 
19.990,- 22158365

méret: 80 x 182 x 44 cm 
31.990,- 22096058

db

19.990,-/tól

1

2
3

4

5

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 megoldás a súlyos könyvekhez vagy 
tányérokhoz, teherbírás: kb. 40 kg,  
méretek: 58 x 33,5 x 33 cm 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

Rattanhatású kosár
sötétbarna, bézs színekben 
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,-

db

990,-/tól

A termékeket  
dekoráció  
nélkül  
forgalmazzuk!  
*Egyenletes 
terhelés  
esetén!

2  Mappatároló állópolc 
6 polccal, fehér színben,  
méret: 100 x 209 x 30 cm

7.990,- 10573142

7.990,-

1  Fém állópolc
4 polccal, horganyzott és festett fehér 
színben,  szé. x ma. x mé.: 84 x 160 x 30 cm  

5.990,- 60208729, 60208710

5.990,-

1 2 3

6  Univerzális fémszekrény  
Regalux
szürke,  
kicsi, méret: 80 x 90 x 41 cm 
27.990,- 20644637 

nagy, méret:  
80 x 180 x 41 cm 
39.990,- 
20350925 

Dekoráció  
nélkül!

4

5

6

db

645,-/tól

https://www.bauhaus.hu/regalux-allopolc-feher-6-polcos-200x100x30cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-horganyzott-fem-allopolc-4-polcos-160x84x30cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-allopolc-feher-6-polcos-200x100x30cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-xxm-nagy-teherbirasu-allopolc-4-polcos-180x140x60cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-muanyag-allopolc-5-polcos-187x80x40cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-space-line-muanyag-szekreny-2-polcos-100x80x44cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-space-line-muanyag-szekreny-4-polcos-182x44x80cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-space-line-muanyag-szekreny-4-polcos-182x44x80cm.html
https://www.bauhaus.hu/femszekreny-feher-1-polcos-90x80x41cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-femszekreny-4-polcos-180x80x41cm.html
https://www.bauhaus.hu/regalux-femszekreny-4-polcos-180x80x41cm.html
https://www.bauhaus.hu/curver-style-s-rattanhatasu-kosar-krem-7l.html
https://www.bauhaus.hu/curver-style-s-rattanhatasu-kosar-krem-7l.html
https://www.bauhaus.hu/curver-style-s-rattanhatasu-kosar-sotetbarna-7l.html
https://www.bauhaus.hu/curver-style-s-rattanhatasu-kosar-sotetbarna-7l.html
https://www.bauhaus.hu/curver-style-m-rattanhatasu-kosar-krem-18l.html
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-ruhatarolo-doboz-67x5-53-5x125cm.html
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-ruhatarolo-doboz-67x5-53-5x125cm.html
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-koltoztetodoboz-64l-58x33x33-5cm.html
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-xxl-koltoztetodoboz-142l-76x43-5x47-5cm.html
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-xs-koltoztetodoboz-58l-45-5x34-5x41cm.html
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-x-koltoztetodoboz-82l-62-5x34-5x38cm.html
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készülődés
Ünnepi

9.490,-/tól

6.990,-/tól

Üveggömbszett ezüst
42 db 

(1 db = 142,62) 
66449766

illatgyertya 
üvegben

66562867

emeletes mécsestartó
fém, ca. 29 cm 
fehér 66450953 
fekete 66447894

Mécsestartó
üveg,  
ca. 8 cm
66564863

Angyal
porcelán, ca. 12,5 cm
66503699

Akril hópihe
12 cm

66505613

LeD- 
mikrofényfüzér
kültéri, 200 égős, 
melegfehér 
25414589

1.390,-

940,-

Rénszarvas
66557386

590,-

6.590,-

LeD-fénytömlő
kültéri, ip44, 
6, 9, 18 és 36 m hosszúságban, 
hidegfehér, melegfehér, kék, 
piros, sárga és multi színes 
színben, energiaosztály: e,  
6 m 6.990,- 66508922 
9 m 9.990,- 23643581 
18 m 16.990,- 20526028 
(csak hideg-és  
melegfehér) 

parti fényfüzér
kültéri, e27-es színes 
fényforrásokkal
25 w  9.490,- 
20276368

LeD 10,8 w  12.490,-   
66508913

2.990,-

LeD-es papírfenyők
beltéri, 12 fenyőfából álló girland, 
melegfehér, kb. 1,2 m, időzítővel, 

elemmel működik, elem nélkül
24729466

1.990,-

890,-
beltéri elemes LeD-fényfüzér
30 égős   
22808226

990,-

LeD-fénymaci
jegesmedve piros sállal,  

16 fehér LeD-del, 19 cm magas,  
elemmel működik,  

energiaosztály: A-A++
22452544

1.190,- 5.990,-5.890,-

https://www.bauhaus.hu/globo-nirvana-kulteri-fenyfuzer-10-izzos.html
https://www.bauhaus.hu/globo-light-tube-led-fenytomlo-hidegfeher-6m.html
https://www.bauhaus.hu/gombszett-uveg-vegyes-ezust-42db.html
https://www.bauhaus.hu/gyertya-uvegben-11cm-3fele.html
https://www.bauhaus.hu/mecsestarto-uveg-hopehelymintas-8cm.html
https://www.bauhaus.hu/renszarvasdisz-muanyag-8cm-4fele.html
https://www.bauhaus.hu/globo-light-tube-led-fenytomlo-kek-6m.html
https://www.bauhaus.hu/globo-light-tube-led-fenytomlo-piros-6m.html
https://www.bauhaus.hu/globo-light-tube-led-fenytomlo-sarga-6m.html
https://www.bauhaus.hu/globo-light-tube-led-fenytomlo-melegfeher-6m.html
https://www.bauhaus.hu/globo-light-tube-led-fenytomlo-hidegfeher-6m.html
https://www.bauhaus.hu/globo-light-tube-led-fenytomlo-szines-9m.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-belteri-papirfenyofa-fuzer-12-led-es.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-dekorfigura-led-jegesmedve.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-belteri-fenyfuzer-30-led-es.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-kulteri-fenyfuzer-200-micro-led-es-melegfeher.html
https://www.bauhaus.hu/angyalkadisz-porcelan-12-5cm.html
https://www.bauhaus.hu/emeletes-mecsestarto-4-es-fem-feher-rez.html
https://www.bauhaus.hu/emeletes-mecsestarto-4-es-fem-fekete-rez.html
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57.990,-

Ragasztópisztoly 
Dremel 930 
hobby
105 / 165 °C, 
ragasztórúd  
átmérője 7 mm
66118747

+18 db  
ragasztórúd

LeD-télapó fénytömlővel
60 cm, kültéri, energiaosztály: A 
12112855

6.990,-

Karácsonyi koszorú
30 cm  66510422

Üveggömbszett 
boulevard
42 db, arany, fekete, 
fehér színekben 
vegyesen  
(1 db = 150,-) 
66555858

Kültéri LeD-csillag
138 égővel 
25422111

44.990,-/tól6.290,-

2.590,-

Műfenyő Green 
Fantasy Deluxe 
150 cm-től
66512996

Műfenyő sierra 
150 cm-től
66565015

24.990,-/tól

6.990,-

Digitális 
időkapcsoló
heti, beltéri
12149921

1.290,-

Kültéri 
időkapcsolós óra 
mechanikus 
66417736,  
12149907 

1.390,-

5.990,-

9.990,-/tól

LeD-szarvasdekorációk
kül- és beltérre egyaránt, ip44,  
energiaosztály: A – A++

1  szarvas kb. 60 cm magas,  
8 m LeD-fénytömlőből  9.990,-    23349667
2  szarvas szánnal kb. 66 cm magas,  

14 m LeD-fénytömlőből  15.990,-  23328815

Akvárium Oase biorb
űrtartalom: 30 l, anyaga: akril, szűrő rendszerrel, 

LED világítással, 5 ml vízkezelővel, 5 ml hasznos 
baktériummal, 2 csomag kerámia aljzat kaviccsal, 

66567358 Dekoráció nélkül!

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

1.390,-

Akril 
girland
120 cm
66506236

https://www.bauhaus.hu/tween-light-telapo-fenytomlovel-led.html
https://www.bauhaus.hu/voltomat-digitalis-heti-idokapcsolo-1800-w.html
https://www.bauhaus.hu/gao-0748h-kulteri-mechanikus-idokapcsolo.html
https://www.bauhaus.hu/dremel-930-ragasztopisztoly.html
https://www.bauhaus.hu/dekortrend-sierra-mufenyo-150cm.html
https://www.bauhaus.hu/dekortrend-green-fantasy-deluxe-mufenyo-150cm.html
https://www.bauhaus.hu/dekortrend-green-fantasy-deluxe-mufenyo-150cm.html
https://www.bauhaus.hu/dekortrend-green-fantasy-deluxe-mufenyo-150cm.html
https://www.bauhaus.hu/karacsonyi-koszoru-o30cm.html
https://www.bauhaus.hu/dekorgirland-muanyag-120cm-3fele.html
https://www.bauhaus.hu/gombszett-uveg-vegyes-arany-fekete-feher-42db.html
https://www.bauhaus.hu/oase-biorb-flow-30-led-akvarium-feher.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-dekorszarvas-8m-es-led-fenytomlovel.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-dekorszarvas-8m-es-led-fenytomlovel.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-dekorszarvas-szannal-14m-es-led-fenytomlovel.html
https://www.bauhaus.hu/tween-light-dekorszarvas-szannal-14m-es-led-fenytomlovel.html
https://www.bauhaus.hu/kulteri-3d-dekor-led-csillag.html


www.bauhaus.hu www.facebook.com/bauhausszakaruhazak
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Vágott fenyő
nordmannfenyő, 
100–160 cm
66399056

3.990,-

További fajták és méretek  
kaphatók szakáruházainkban!

Cukorsüvegfenyő színes cserépben
cserépméret: 19 cm, magasság: 40-50 cm, 2.990,- 78785465

cserépméret: 21 cm, magasság: 50-60 cm,  3.490,- 79007481

Ajtókoszorú
(ca. 23 cm) 
66562496

db

2.990,-/tól

Konténeres ezüstfenyő
19 cm-es cserépben, 50-60 cm 

magas, acélkék színben
79120786

db

3.990,-
Konténeres 
fenyőfák
ezüstfenyő
60–80 cm
66268305

szakáruházainkban több méret 
és fajta kapható!

Karácsonyfatalp
öntöttvas, sötétzöld,  
alapterület: 31 cm, 
max. törzsvastagság: 10,5 cm 
65986048

6.490,-

Karácsonyfatalp
műanyag, max. 220 cm magas 
fához, törzsvastagság: max. 11 cm,  
5 év garancia 66110169

picea glauca Conica
17 cm, dekorált, piros,  
magasság: kb. 55 cm
78926848

8.990,- 3.990,-

3.590,-

db

3.990,-/tól

A termék a 
webshopunkban is 
megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/vagott-fenyo-nordmann-100-160cm.html
https://www.bauhaus.hu/krinner-basic-karacsonyfatalp-s.html
https://www.bauhaus.hu/karacsonyfatalp-ontottvas-sotetzold.html
https://www.bauhaus.hu/karacsonyi-ajtokoszoru-o22cm.html
https://www.bauhaus.hu/konteneres-fenyo-picea-pungens-60-80cm.html

