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A termék a webshopunkban  
is megvásárolható! 

ONLINE
FOGLALÁS 

SZAKÁRUHÁZI
ÁTVÉTEL 

webshop
országos 

kiszállítással

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

Termékeink 
jelentős részét 
már webshopon 
keresztül is 
megvásárolhatja. 

Zöldnövény mix
levelükkel díszítő növények,  
pl. fikuszok, krotonok stb.,   
cserépméret: 17 cm, magasság: 60-80 cm 
78461400

Tükrösszekrény
120 cm széles, 3 részes, fehér 
42.990,- 66535009 

Mosdó alsószekrény silva
120 cm széles, 4 fiókos, csillapított záródású,  
wenge színben, fali rögzítésű  
68.990,- 66535045 

beépíthető mosdó sIMeT
120 cm széles, fehér, akril 
57.990,- 66535054  
Csaptelep és dekoráció nélkül!

126.980,-

42.990,-

Greslap Laponia
24,5 x 90 cm, beltéri, 
mázas, taupe színű, 
1,32 m2 / karton  
5.135,-/csomag
3.890,- / m2

66569248

m²  
4.190,- helyett  

3.890,-

db

1.990,-

https://www.bauhaus.hu/laponia-padlolap-taupe-24-5x90cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/3d-white-tukrosszekreny-120x62x13cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/silva-120-alsoszekreny-122x59x48-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/simet-120-mosdo-120x46x17cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/informaciok/szolgaltatasok/online-foglalas-szakaruhazi-atvetel?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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köteg

720,-/tól

raklapos ár

Lemezkandalló Thalia Nera plus
fűtési teljesítmény: 6,5 kW, 
szé. x ma. x mé.: 430 x 820 x 360 mm, 
befűthető légtér: ~ 120 m3, füstcsőátmérő: 
130 mm, füstcső csatlakozása: felső, 
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 60 kg 66495866

Lemezkandalló Comfort
fűtési teljesítmény: 8 kW, 
szé. x ma. x mé.: 896 x 463 x 415 mm, 
befűthető légtér: max. 160 m3, 
füstcsőátmérő: 120 mm, füstcső 
csatlakozása: felső, tüzelőanyag: tűzifa, 
súly: 62 kg 66376660

Kamino Mátra
fűtési teljesítmény: 6 kW, szé. x ma. x mé.:  
542 x 978 x 377 mm, befűthető légtér: max. 130 m3, 
füstcsőátmérő: 120 mm, füstcső csatlakozása: felső, 
tüzelőanyag: tűzifa, barnaszén, súly: 95 kg 
89.990,- 60135447

Öntvénykandalló Kamino Mátra
masszív vasöntvény-felépítés, acéllemez-
oldalburkolattal, fűtési teljesítmény: 8 kW,  
befűthető légtér: 160 m3, szé. x ma. x mé.:  
542 x 1189 x 377 mm, füstcsőátmérő: 120 mm,  
füstcső csatlakozása: felső,  tüzelőanyag: tűzifa  
vagy barnaszén, súly: 125 kg 
99.990,- 60135456

89.990,-/tól

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

114.990,-

Ventilátoros 
hősugárzó 

Voltomat heating
teljesítmény: 2000 W,  

szabályozható 
teljesítmény,  

3 fokozat:  
hideg / 1000 W / 

2000 W,  
túlmelegedés elleni 

védelem
21769320 2.990,-

19.990,-

* Kizárólag háztartási mennyiségben!

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

Tűzifa zsákos, hasított*
vegyes fa 

10 kg      990,- (1 kg = 99,-) 65980721  

20 kg  1.690,- (1 kg = 84,5) 66491855

csomag

990,-/tól

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

4.990,-

39.990,- 49.990,-

elektromos kandalló

max. 1950 w, LeD-világítással,  

túlmelegedés elleni védelemmel,  

két fűtési fokozat: 950 w / 1950 w,  

56,5 cm magas, 42 cm széles, 

25,5 cm mély

24653538

29.990,-

19.990,-/tól

olajradiátor 
keskeny 

800 W 19.990,- 21768789 
1000 W 23.990,- 21768804 

hősugárzó
építkezésekhez, felújításokhoz, 

sárga színben, 3000 W, 
termosztáttal, 2 fűtési fokozattal, 

kerámia fűtőelemekkel, fagyás-
veszély elleni védelemmel, nem 

melegedő fogantyúval, 20 m²-es 
helyiségekhez ajánljuk   24634658

https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-ventilatoros-hosugarzo-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/wamsler-matra-6kw-ontvenykandallo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tuzifa-zsakos-10kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/energywood-fabrikett-10kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/wamsler-comfort-8kw-lemezkandallo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/ambasador-e-17-5kw-vizteres-csempekandallo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/thalia-nera-plus-6-5kw-lemezkandallo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-ipari-hosugarzo-sarga-3000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-elektromos-kandallo-fekete-1750-1950w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-kvarccsoves-hosugarzo-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-keskeny-olajradiator-800w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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*Méretek mm-ben Teljesítmény Cikkszám Ár
11K  600 x 600 856 W 66127284 6.690,-
22DK 600 x 400 1066 W 66119245 7.490,-
22DK 600 x 600 1600 W 66091051 9.990,-
22DK 600 x 800 2133 W 66091060 12.990,-
22DK 600 x 1000 2666 W 66091088 14.990,-
22DK 600 x 1200 3199 W 66091097 17.990,-
22DK 600 x 1400 3732 W 66091103 20.990,-
22DK 600 x 1600 4266 W 66091112 23.990,-
22DK 600 x 1800 4799 W 66119263 26.990,-

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

2 db tartókonzollal,  
légtelenítővel, záródugóval

6.690,-/tól

elektromos forróvíztároló  
eU2 Admiral
külső hőmérséklet-szabályozóval

50 liter  29.990,- 66544519

80 liter  30.990,- 66544528

100 liter  35.990,- 66544537

29.990,-/tól

Mosogatótálca 
siligor KM3
bézs, szürke, fekete  
és fehér színekben, 
méret: 862 x 500 x 184 mm  
66431693, 66431709, 
66431718, 66431727

39.990,-

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

8.990,-

siesta hősugárzó reduktorral Fornello
PB-gázpalackkal használható, 3-féle állítható 
teljesítményfokozat, piezo gyújtással, 4,2 kW, 
méretek (szé. x ma. x mé.): 49 x 83 x 35 cm 
66518392

22.990,-

Csere-pb- 
gázpalackot 
értékesítünk
a szerviz 
Centrumban.

szobatermosztát
programozható,  
Q7-vezetékes 
7.990,- 66375108 
Q7RF-rádiófrekvenciás 
14.990,- 66127585

7.990,-/tól

szén-monoxid-érzékelő honeywell XC-70
előriasztási funkció, Co-szenzor tesztelése, fürdőszobába is 
telepíthető, 7 év garancia  
11.990,-   66385134

XC-100hU  
14.990,-   66418386

XC-100DhU  
17.990,-   66418395

11.990,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 32.990,-

Gőztisztító Kärcher sC 2
1500 W, felfűtési idő: 6,5 perc,  
kazán-/ tartálytartalom: 1 l,  
max. gőznyomás: 3,2 bar,  
5 év  garancia 

23055715

Íves  
zuhanykabin strip

keretes, görgős  
zuhanykabin 5 mm  

vastag, mintás 
biztonsági üveggel, 

krómozott profilokkal, 
leeresztőszifonnal  
és zuhanytálcával

80 x 80 cm  
66441258,  

90 x 90 cm  
66441294

64.490,-

https://www.bauhaus.hu/livinox-n-142ks-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/computherm-q7-digitalis-programozhato-szobatermosztat.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/honeywell-xc70-szen-monoxid-erzekelo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/gorenje-siligor-km3-bezs-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/siesta-fornello-hosugarzo-reduktorral-4-2kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/admiral-eu2-elektromos-forroviztarolo-50l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/sanica-11k-600x600xmm-acellemez-panelradiator.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/strip-80x80cm-ives-zuhanykabin.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/karcher-sc-2-goztisztito-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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Zuhanygarnitúra 
LeD
beépített LED-világítás, 
krómozott, piros, zöld, 
kék színben, magasság: 
102 cm, 150 cm-es 
zuhanygégecsővel, kézi 
zuhanyfej 3 különböző 
vízsugárral, fali 
rögzítéssel, vízkövesedést 
megakadályozó 
fúvókákkal, fejzuhany:  
Ø 15 cm 20502063

sarokkád Viola
140 x 140 cm, 
3,2 mm vastag  
Abs-akril 
60067735

Kádelőlap  
Viola kádhoz
27.990,-  
66511577

49.990,-

Csaptelepcsalád egeo
mosdó 10.490,- 13050370

kádtöltő 13.900,- 13050387 (kép nélkül)

zuhany 9.900,- 13050394 (kép nélkül)

2 év  garanciával

9.900,-/tól

16.490,-/tól

Zuhanygarnitúra boston
modern, nagy,  
18 cm-es, szögletes fejzuhany, kézi 
zuhanyfej vízkőlerakódást gátló  
fúvókákkal, magasságban állítható 
tartókonzollal, 93 cm hosszú  
zuhanytartó rúddal, szappan tartóval,  
gége csővel, 2 év  garanciával
20132822

Csaptelepcsalád Viktória
vízesés jellegű kifolyóval,  
egykaros, króm 

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

2 év  garanciával

Mosdóhely Young
alsószekrény mérete:  

40 x 68 x 22 cm,
tükör mérete: 40 x 70 cm,
LeD-világítással, 3 színben

25368668, 25374568, 25374984

43.990,-

14.990,- 24.290,-

2

Kádparaván
5 mm-es, edzett biztonsági üvegből,  
alumínium oldal profilokkal, többfajta,  
homokfúvással előállított mintával
1   130 x 75 cm  

24.890,- 20559014

2   140 x 80 cm 
27.990,- 20598239

3   140 x 80 cm, törölköző tartóval  
33.990,- 20586216

4  Kádparaván Circles
125 x 140 cm, kétrészes, fényes króm  
színű alumíniumprofillal, 5 mm-es, mintás  
biztonsági üveggel

49.990,- 22879879

5  Kádparaván Metropolis 
2 részes, 125 x 140 cm, 5 mm,  
krómprofillal

49.990,- 22884332

5

4

3

1

24.890,-/tól

Fürdőkád Montpellier
fehér, kádágy nélkül

170 x 75 cm 48.990,- 13222108

180 x 80 cm 59.990,- 13223248

190 x 90 cm 69.990,- 20311269

A termékhez speciális kádágy kapható szakáruházainkban!

48.990,-/tól

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/mixomat-egeo-ii-mosdo-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/camargue-montpellier-170x75cm-akril-furdokad.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mixomat-boston-zuhanyszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mixomat-boston-zuhanyszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mixomat-dupla-led-zuhanyszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/kadparavan-130x75cm-atlatszo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mixomat-viktoria-mosdo-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/kadparavan-140x80cm-csikos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/corniche-circles-kadparavan-125x140cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/corniche-metropolis-kadparavan-125x140cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/teiko-viola-sarokkad-akril-140x140cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/kadparavan-140x80cm-torolkozotartoval.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/riva-young-komplett-mosdohely-led-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/riva-young-komplett-mosdohely-led-wenge.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/riva-young-komplett-mosdohely-led-teak-grey.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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8.990,-
wC-ülőke Kőrisfa
tömörfa, fémzsanérral
13192881

9.490,-

29.990,-

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

wC-ülőke  
MDF poseidon
fehér lecsapódásgátlóval
22207221

Mosdóhely 
play
szé. x ma. x mé.:  
85 x 190 x 33,5 cm, 
alsó mosdószekrény  
2 ajtóval, 3 fiókkal,  
beépített kerámia -
mosdóval, tükörrel, 
fali  szekrénnyel,  
halogén világítással, 
a fényforrás 
energiaosztálya: C,  
a lámpatest a 
következő  
energia osztályú  
fény forrásokkal  
használható: B, C
66335786 
Csaptelep és  
dekoráció nélkül!

74.990,-

Álló wC Metz 
mélyöblítésű, 

hátsó kifolyású, 
öblítőperem 

nélküli
23558843

Öblítőperem nélkül!

Fali wC empire
fehér, mélyöblítésű,  
51 x 35 cm 29.900,-  
22229261 wC-ülőke nélkül!

wC-ülőke
fehér, Duroplast,  
lecsapódásgátló  
mechanikával
15.960,-   
22239640

'Empire'

29.900,-

Mosdó sharki
60,5 x 45 x 16 cm

22676548

7.990,-/tól

21.990,-

Mosdó Idol
kerámia, fehér

50 cm 7.990,-    66455879

55 cm 8.290,-   66455897

60 cm 9.490,-   66455903 
Csaptelep nélkül!

szifontakaró Idol 
kerámia, fehér   4.990,-   66455912

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

19.990,-  66444512

Fehér nyomólap  
4.990,- 66444530

Krómszínű nyomólap  
5.990,- 66444521

19.990,-/tól

wC-tartály  
Ap110 Geberit
alacsony szerelésű, 

öblítőstop, fehér
60067656

7.990,-

wC-tartály 
Dömötör Lux

középmagas  
és magas 

szerelhetőség, 
víztakarékos kivitel  
0,5 l és 10 l között, 

vízpára elleni 
szigetelés
66416973

5.790,-

23.990,-

https://www.bauhaus.hu/poseidon-korisfa-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/poseidon-sari-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/camargue-empire-melyoblitesu-fali-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/camargue-empire-melyoblitesu-fali-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/camargue-empire-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/camargue-empire-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/cameo-sharki-dizajnmosdo-59-5x41cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/kolo-piano-hatso-kifolyasu-monoblokkos-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/kolo-idol-mosdo-50cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/kolo-idol-keramia-szifontakaro-mosdohoz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/play-komplett-mosdohely-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/geberit-ap-110-alacsony-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/sanica-falsik-alatti-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/domotor-lux-kozep-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/sanica-p03-krom-nyomolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/sanica-p03-feher-nyomolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/camargue-metz-hatso-kifolyasu-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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all in white

All in white család 
termékei:

1  Falicsempe   29,8 x 59,8 cm, kétféle színben, 1,07 m² / csomag, 8.442,- / csomag, 
7.890,- / m² 66485371, 66485380

2  Dekorcsempe   29,8 x 59,8 cm, többféle strukturált mintázattal, 0,89 m² / csomag, 
7.556,- / csomag, 8.490,- / m² 66485399, 66485405

3  Falicsempe   23,7 x 7,8 cm, fehér, tégla strukturált mintázattal, 0,66 m² / csomag, 
5.867,- / csomag, 8.890,- / m² 66499877

4  padlólap    59,8 x 59,8 cm, kétféle színben, 1,43 m² / csomag, 12.713,- / csomag, 
8.890,- / m² (kép nélkül) 66485335, 66485344

5  bordűr  1 x 59,8 cm, szürke színű, beltéri használatra,  
1.999,- / db (kép nélkül) 66485362

6  Dekorcsempe Mozaik   30,6 x 28,2 cm, fehér, vastagság: 10 mm, beltéri használatra,  
3.490,- / db (1 m² = 40.487,-) 66485353
Keresse az All in white burkolatok további termékeit szakáruházainkban!

m²

7.890,-/tól

1

1

2
2

6

3

1  Greslap Vienna 
20 x 60 cm, mázas, fagyálló greslap, bézs színben, 
1,32 m² / csomag, 5.663,- / csomag, 4.290,- / m² 66571012

2  Falicsempe Vienna
20 x 60 cm, bézs és ivory színben, 1,32 m² / csomag,  
5.663,- / csomag, 4.290,- / m² 66570985, 66570994

3  Dekorcsempe Vienna 
20 x 60 cm, bézs színben, 
1,32 m² / csomag, 6.587,- / csomag, 4.990,- / m² 66571003

4  bordűr Vienna  
6 x 60 cm, 2.490,- / db 66571021

Mozaik style 
1  bézs/réz-kristály-/kő-/alumíniummix  

29,8 x 31 cm, 3.790,- (1 m² = 41.026,-) 66518082
2  kő/réz mix, beltéri, 

30 x 31 cm, 3.790,- (1 m² = 40.753,-) 66518091

Mozaik Avantgarde
3  bézs/barna kristálymix, 30 x 30 cm  

3.490,- (1 m² = 38.778,-) 66367415  

Greslap Versailles bloom 
30 x 60 cm, mázas greslap, gyöngyház-, 
fekete és zöld színben 
1,44 m2 / csomag, 5.746,- / csomag 
3.990,- / m2 
66569725, 66569743, 66569761

Greslap Versailles Line 
30 x 60 cm, mázas greslap, gyöngyház-, 
fekete és zöld színben 
1,44 m2 / csomag, 5.746,- / csomag
3.990,- / m2 
66569716, 66569734, 66569752

m²

4.290,-/tól

m²

3.990,-

Újdonság! Újdonság!

db

3.490,-/tól m²

3.490,-/tól

1  Falicsempe Clay 
20 x 50 cm, szürke és fehér színben 
1,2 m2 / csomag, 4.188,- / csomag 
3.490,- / m2 66569293, 66569309 
2  Dekorcsempe Clay  

20 x 50 cm, hullám- vagy mozaikmintával 
1,2 m2 / csomag, 4.788,- / csomag 
3.990,- / m2 66569275, 66569284

Újdonság!

fagyálló 
peI IV

2

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

3

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/tubadzin-all-in-white-falicsempe-szurke-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-all-in-white-falicsempe-feher-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-all-in-white-dekorcsempe-feher-mehsejt-59-8x29-8cm-0-89m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-all-in-white-dekorcsempe-feher-hullam-59-8x29-8cm-0-89m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-all-in-white-falicsempe-feher-tegla-23-7x7-8cm-0-66m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-all-in-white-mozaik-feher-30-6x28-2cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/fliesen-style-mozaik-ko-rez-30x31cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/fliesen-style-mozaik-ko-rez-30x31cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/fliesen-avantgarde-crystal-mix-mozaik-bezs-barna-mix-30x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-pearl-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-pearl-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/fliesen-style-mozaik-bezs-mix-29-8x31cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/fliesen-style-mozaik-bezs-mix-29-8x31cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/clay-falicsempe-szurke-20x50cm-1-20m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/clay-falicsempe-szurke-20x50cm-1-20m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/clay-falicsempe-feher-20x50cm-1-20m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/clay-falicsempe-feher-20x50cm-1-20m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/clay-dekorcsempe-20x50cm-1-20m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/clay-dekorcsempe-hullam-20x50cm-1-20m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/vienna-padlolap-bezs-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/vienna-falicsempe-ivory-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/vienna-falicsempe-bezs-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/vienna-falicsempe-bezs-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/vienna-dekorcsempe-bezs-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/vienna-bordur-ivory-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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m²

3.980,-/tól

raklapos ár

Greslap Radice
31 x 62 cm,  
mázas greslap, 
1,43 m² / csomag, 
5.991,- / csomag, 
4.190,- / m²
Raklapos vásárlás 
esetén:  
(1 raklap = 60 csomag) 
5.691,- / csomag, 
3.980,- / m² 
66432401 
66432410

Greslap Florence
30,5 x 61 cm, mázas greslap, 1,58 m² / csomag, 
4.408,- / csomag, 2.790,- / m²  
Raklapos vásárlás esetén:  
(1 raklap = 60 csomag) 4.187,- / csomag,  
2.650,- / m²   66461292     Kifutó termék!

padlólap stone
34 x 48 cm, beltéri padlólap,  
szürke színben, 1,76 m² / csomag, 
4.031,- / csomag, 2.290,- / m²
66569424

R9

fagyálló 
peI IV

R9

m²

2.650,-/tól

raklapos ár

Greslap Urban 
beton
30 x 60,4 cm,  
mázas greslap,  
1,54 m² / csomag,  
6.145,- / csomag, 
3.990,- / m² 
Raklapos vásárlás 
esetén:  
 (1 raklap = 
60 csomag) 
5.837,- / csomag, 
3.790,- / m²     
23701638

m²

3.790,-/tól

raklapos ár

padlólap Classic Grigio
34 x 34 cm, mázas, matt beltéri, 
járólap, világosszürke színben,  
1,7 m² / csomag, 2.703,- / csomag, 
1.590,- / m² 
66514211

R9

fagyálló 
peI III

m²

1.590,-
m²

2.290,-

m²

3.125,-/tól

raklapos ár

Greslap Denver
31 x 61,8 cm,  
mázas greslap,  
1,55 m² / csomag,  
5.100,- / csomag, 
3.290,- / m²
Raklapos vásárlás 
esetén:  
(1 raklap = 40 csomag)  
4.844,- / csomag, 
3.125,- / m²  
66485089, 23817401

Csemperagasztó pRobAU
25 kg   
990,- / zsák (1 kg = 39,6) 
Raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 48 zsák): 950,- / zsák  
(1 kg = 38,-)   66433024

Flexibilis ragasztó pRobAU
25 kg, C2TE minősítésű 
1.990,- / zsák (1 kg = 79,6)  
Raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 48 zsák): 1.890,- / zsák  
(1 kg = 75,6)   66088938

padlókiegyenlítő pRobAU
25 kg, 3-15 mm,  
2.790,- / zsák (1 kg = 111,6)  
Raklapos vásárlás esetén 
(1 raklap = 48 zsák): 2.690,- / zsák  
(1 kg = 107,6)   66214788

R9

fagyálló 
peI IV

m²

3.690,-

2

1

Greslap  
Dielen
wenge színben,  
15,6 x 60,6 cm,  
1,82 m² / csomag,  
6.716,- / csomag, 
3.690,- / m²
66375676

R9

fagyálló 
peI IV

R10

fagyálló 
peI IV

R10

fagyálló 
peI V

zsák

950,-/tól

raklapos ár

zsák

1.890,-/tól

raklapos ár

zsák

2.690,-/tól

raklapos ár

45.990,-/tól

Csempevágó bosch 
1  pTC 470

max. vágási hosszúság hosszanti vágásoknál / átlós 
vágásoknál: 47 / 33 cm, max. vágásvastagság: 12 mm  
45.990,- / m² 66425474

2  pTC 640 
max. vágási hosszúság hosszanti vágásoknál / átlós 
vágásoknál: 64 / 45 cm,  
max. vágásvastagság: 12 mm  
59.990,- / m² 
66425483

Újdonság!

4.290,-/m² helyett

https://www.bauhaus.hu/serra-classic-padlolap-grigio-34x34cm-1-7m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/bontile-florence-greslap-bezs-30-5x61cm-1-58m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/denver-beige-31x61-8cm-1-55m2-padlolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/denver-grigio-31x61-8cm-1-55m2-padlolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/urban-greslap-beton-30x60-4cm-1-54m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/radice-greslap-bezs-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/probau-c1t-csemperagaszto-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/probau-c2te-flexibilis-csemperagaszto-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/probau-25kg-3-15mm-padlokiegyenlito.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/bosch-ptc-470-csempevago.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/bosch-ptc-640-csempevago.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/bosch-ptc-640-csempevago.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/stone-padlolap-szurke-34x48cm-1-76m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/dielen-padlolap-wenge-15-6x60-6cm-1-82m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/radice-greslap-grigio-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/radice-greslap-grigio-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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4  pathfinder

Laminált padló edition
1  Family edition

Ocean Drive színben, kopásállóság: 31,  
mérete: 1285 x 192 x 7 mm,  
1 csomag = 2,47 m², 1 csomag ára = 6.644,-  
2.690,- / m² 24980777

2  Classico edition
Horizon színben, kopásállóság: 32,  
mérete: 1285 x 192 x 8 mm,  
1 csomag = 2,22 m², 1 csomag ára = 6.416,-  
2.890,- / m² 24980786

3  – 4  Vinto edition
Riverside és Pathfinder színben,  
kopásállóság: 32,  
mérete: 1285 x 192 x 8 mm,  
1 csomag = 2,22 m², 1 csomag ára = 7.748,-  
3.490,- / m² 24980795, 24970291

5  Vinto edition
Honeymoon színben,  
kopásállóság: 32, 20 év garanciával,  
mérete: 1285 x 192 x 10 mm,  
1 csomag = 1,73 m²,  
1 csomag ára = 6.903,-

3.990,- / m²  23704248

2  horizon

5  honeymoon

m²

2.690,-/tól

1  ocean Drive 3  Riverside

Alátét edition 
1,25 x 8,5 m x 3 mm 
1 csomag = 10,625 m2 
6.990,- / csomag  
(1 m2 = 657,88) 
25023994

Vinyl padló b!design 
home Clic
Iceberg pinie színben, 
kopóréteg: 0,3 mm, 
kopásállósága: 23/31,  
25/5 év garanciával,  
mérete: 1220 x 180 x 4 mm,  
1 csomag = 2,41 m², 1 csomag 
ára: 17.569,-  
7.290,- / m² 23703801

m²

7.290,-
Vinyl padló b!design 
Clic
Alaska pinie színben,  
kopóréteg: 0,3 mm, 
kopásállósága: 23/31,  
25/5 év garanciával, mérete: 
1220 x 180 x 4,2 mm, 
1 csomag = 2,196 m²,  
1 csomag ára: 19.083,-  
8.690,- / m² 23701805

m²

8.690,-

4,2 mm

Vinyl padló b!design 
Maxi
Celtic tölgy színben, 
kopórétege: 0,4 mm, 
kopásállósága: 33/42,  
25/5 év garanciával, mérete:  
1210 x 220 x 4,5 mm,  
1 csomag = 1,86 m2,  
1 csomag ára = 19.511,-  
10.490,- / m2 24789938

m²

10.490,-
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

m²

6.990,-

ba
si

c

Vinyl padló  
b!design Maxi +
Viking színben,  
kopórétege: 0,5 mm,  
kopásállósága: 42,  
25/5 év garanciával,  
mérete: 1210 x 220 x 5 mm,  
1 csomag = 1,86 m2,   
1 csomag ára = 20.441,-   
10.990,- / m² 23703795

m²

10.990,-
Vinyl padló b!design 
Tile
Florentina 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     23611056

m²

8.390,-

m²

1.999,-

m²

658,-

Alátét silent Underlay
vinyl padlókhoz ajánlott, 1,5 mm vastag, 

1,18 x 8,5 m (1 tekercs = 10 m²) 
19.990,- / tekercs  (1 m² = 1.999,-) 22359247

Multifunkcionális vágó 
különösen vinyl padlóhoz ajánlott, 
max. vágási vastagság: 16 mm, 
max. vágási szélesség: 210 mm
22138570

29.990,-

Közületi felhasználás 
alacsony igénybevétellel
Szállodai szobák 

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Közületi felhasználás 
közepes igénybevétellel
Szállodai szobák, irodák, 
konferenciatermek 

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

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Közületi felhasználás 
alacsony igénybevétellel
Szállodai szobák 

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Közületi felhasználás 
közepes igénybevétellel
Szállodai szobák, irodák, 
konferenciatermek 

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

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

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

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

42  34

Laminált vágó Logoclic 
max. vágási vastagság: 10 mm,  
max. vágási szélesség: 215 mm
22138561

11.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-family-k069-laminalt-padlo-oceandrive-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-classico-k071-laminalt-padlo-horizon-8mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-classico-k071-laminalt-padlo-horizon-8mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k062-laminalt-padlo-riverside-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k070-laminalt-padlo-pathfinder-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k070-laminalt-padlo-pathfinder-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-5946-laminalt-padlo-honeymoon-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/b-design-basic-vinyl-padlo-sunny-fenyo-4mm-nk22.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-home-vinyl-padlo-iceberg-fenyo-4mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/b-design-tile-4-2-vinyl-padlo-como-4-2mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-4-2-vinyl-padlo-alaska-fenyo-4-2mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/b-design-maxi-vinyl-padlo-celtic-tolgy-5mm-nk33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/b-design-maxi-plus-vinyl-padlo-viking-5mm-nk33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/b-design-silent-underlay-10m2-parkettaalatet.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-silent-parkettaalatet-10-625m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-le-210-laminalt-vago-multi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-le-210-laminalt-vago-multi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-le-210-laminalt-vago-multi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-la-190-laminalt-vago-kicsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-la-190-laminalt-vago-kicsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-la-190-laminalt-vago-kicsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-la-190-laminalt-vago-kicsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/logoclic-la-190-laminalt-vago-kicsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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beltéri ajtó Dusa
gerébtokos beltéri ajtó,  
jobbos-balos kivitelben 
tele ajtó: 
75 x 210 cm  
12.490,- 
90 x 210 cm  
15.290,- 
100 x 210 cm  
16.690,-
60075710, 60075738, 60075756

félig üveges (üveg nélkül): 
90 x 210 cm  
21.990,- 
100 x 210 cm  
23.990,-
60075774, 60075792  
Kilincs nélkül!

Ajtóüveg külön  
vásárolható hozzá: 
4.590,- / csomagtól

beltéri ajtó dekorfóliás
méretek: 75 x 210, 90 x 210, 100 x 210 cm, 
lakkozott fehér, teli, félig- és mélyen üveges 
ajtólap, pl.: 75 x 210 cm 
teli ajtólap fehér  
9.990,- / -tól 
66262972

mélyen üveges fehér  
31.990,- / -tól 
66262705

ajtótok: 75 x 210 cm, 90 x 210 cm, 
100 x 210 cm, fehér színben: 
17.990,- / -tól 
66264260 
Kilincs nélkül!

Üvegajtó- 
tolóajtószett
2050 x 850 x 8 mm, 
savmart biztonsági 
üveggel és  
aluvasalattal
66487793

55.990,-

12.490,-/tól
ajtólap + tok

27.980,-/tól

bejárati ajtó  
salamanca
műanyag, fehér,  
mérete: 98 x 208 cm,  
jobbos-balos 
kivitelben, hőszigetelt 
üvegezéssel, 5 pontos, 
kilincsműködtetésű  
zárszerkezettel és 
kilinccsel
66046361, 66046370

56.690,-

bejárati ajtó 
Ámor
100 x 210 cm,  
borovi fenyőből,  
5 pontos ajtózárral,  
3 db 3D-ajtópánttal,  
középen domború  
reflexiós üveggel
A kilincs és  
a biztonsági  
zárbetét tartozék!
60324661, 60324652

103.990,-

bejárati ajtó 
acél 4Line 
Verte
945 x 2035 mm, 
antracitszínű, 
jobbos-balos 
kivitelben, UV-álló 
préseltfémlemez-
borítású,  
PU-habszigetelés 
A rozettás kilincs  
és a zárbetét 
tartozék!
66545497,  
66545503

116.990,-

52.990,-/tól

Üvegajtószett
1972 x 834 x 8 mm  
savmart üveggel 
52.990,- 
66492007 
savmart,  
csíkos üveggel 
53.990,- 
66492016 
A szett tartalmazza 
az ajtólapot és  
a vasalatokat is!

beltéri ajtó
3D-dekorfóliás,  

sötéttölgy  
színben, teli és  

mart üveges  
ajtólap,  

95-115 mm között  
állítható tok,  

méretek:  
75 x 210, 90 x 210  

és 100 x 210 cm 
teli ajtólap 

13.990,-   66418085 
üveges ajtólap  
90 x 210 cm-es  

falnyíláshoz 
22.990,-   66418164 

állítható tok 
18.990,-   66418191 

Kilincs nélkül!

ajtólap+tok

32.980,-/tól

szett

39.990,-

Tolóajtószett  
Kréta
90 x 204 cm, 
tele ajtólappal,  
síntakarással 
66441674

https://www.bauhaus.hu/dusa-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-gerebtokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/dusa-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-gerebtokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/dusa-belteri-ajto-90x210-feliguvegezheto-jobb-gerebtokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/belteri-ajtolap-75x210-feher-lakk-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/belteri-ajtolap-75x210-feher-lakk-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/belteri-ajtolap-la-d1550-90x210-feher-lakk-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/porta-decor-belteri-ajtolap-75x210-tele-sotet-tolgy-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/porta-decor-belteri-ajtolap-75x210-tele-sotet-tolgy-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/porta-fit-g-5-belteri-ajtolap-90x210-uvegezett-sotet-tolgy-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/uvegajto-savmart-uveggel-83-4x197-2x0-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/uvegajto-savmart-csikos-uveggel-83-4x197-2x0-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/uvegajto-savmart-csikos-uveggel-83-4x197-2x0-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/unic-uveg-toloajto-szett-85x205cm-savmart-g33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/amor-fa-bejarati-ajto-100x210-kozepen-uveg-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/4line-verte-fem-bejarati-ajto-94-5x203-5-balos-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/cando-salamanca-muanyag-bejarati-ajto-100x210-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/kreta-toloajto-szett-90x204cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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54.990,-
LeD-mennyezeti lámpa stresa

szabályozható fényerő,  
Ø 42 cm, lelógás: 11,5 cm,  

14 w, 1152 lm, melegfehér,  
energiaosztály: A++ - A

25364514

LeD-függeszték Crystal
30 w-os LeD, 2400 lm, 6000 K,  
hidegfehér, 128 cm-es lelógás,  
Ø 59 cm (nagyobbik gyűrű),  
szabályozható fényerő,  
energiaosztály: A – A++
25355314

Mennyezeti LeD-lámpa Rezzato
2 ágú, króm, 2 x 7 w, 9 x 90 x 11,5 cm, melegfehér,  
1600 lm, energiaosztály: A++
25340259

hidegfehér- / melegfehér- 
állítási lehetőség

Mennyezeti LeD-lámpa sarka
14 w, 1120 lm, 3200 K, 70 cm széles,  

kristályhatással, energiaosztály: A
66553029

16.990,-

24.990,-

Mennyezeti LeD-
lámpa Naomi

Ø 35 cm, 
20 cm lelógás, 30 W,  

2580 lm, melegfehér, 
szabályozható fényerő, 

energiaosztály: A
66549602

ø kb. 100 cm

Mennyezeti LeD-lámpa skyler bIG
állítható színhőmérséklet (2700-6000 K),  

8500 lm/85 w, éjjeli fény funkció, 
szabályozható fényerő, 

távirányítóval,  
energiaosztály: A – A++ 

24812250

15.990,-

14.990,-

Kültéri fali LeD-
lámpa bogota

2 x 3 w, 
2 x 260 lm, 

melegfehér, 
12 x 13 x 11 cm, a 3-féle  

sablon hangulatos 
megvilágítást ad a 

falfelületeknek,  
energiaosztály: A+, 

fehér 66536136, ezüst 
66536154, antracit 66536145

Cserélhető sablonokkal

db

11.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 29.990,-

https://www.bauhaus.hu/tween-light-stresa-mennyezeti-lampa-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tween-light-stresa-mennyezeti-lampa-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tween-light-rezzato-mennyezeti-lampa-2xled.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tween-light-rezzato-mennyezeti-lampa-2xled.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tween-light-skyler-big-mennyezeti-lampa-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tween-light-skyler-big-mennyezeti-lampa-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/globo-sarka-mennyezeti-lampa-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/globo-sarka-mennyezeti-lampa-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tween-light-crystal-fuggesztek-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/tween-light-crystal-fuggesztek-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/wofi-naomi-mennyezeti-lampa-6xled-o35cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/trio-bogota-kulteri-falilampa-led-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/trio-bogota-kulteri-falilampa-led-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/trio-bogota-kulteri-falilampa-led-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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Dizájn asztali elosztó
3 x 3, fekete-fehér, kapcsolóval
22199984 3.990,-

4.990,-
Usb-aljzat
2 p + F aljzat + 2 × Usb (IN/oUT) 
aljzat túlfeszültség-levezetővel
66434328

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

5 6

3

10.990,-/tól

a BAUHAUSBAN!
Újdonság

Kapcsolócsalád Niloé
fehér és bézs színben,  
egypólusú kapcsoló, komplett  66379854  690,- 
váltókapcsoló, komplett  66379863  790,- 
1-es dugalj, komplett  66379933  790,- 
2-es dugalj, komplett  66379942  1.090,-
színes keret is elérhető bézs, padlizsán-,  
világosfa és sötétfa dekorszínben

1-es keret  66413655  199,-/tól
2-es keret  66413664  399,-/tól

db

690,-/tól

LeD-bútorvilágító
sorolható, energiaosztály: A+

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

db

1.990,-/tól

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

ovális 
6 w   2.490,-    66522922 
12 w  3.490,-    66522931

osRAM LeD-fényforrások
2.990,-  3 db / csomag   
(1 db = 996,6)  
energiaosztály: A+
1  e27 9 w 806 lm
2  e14 5,3 w 470 lm
3  GU10 4,8 w 350 lm

66508889, 66508898, 
66508904

csomag

2.990,-

1

2

3

db

2.490,-/tól

Kapcsolócsalád MV6
kerettel, fehér
dugalj  
790,- 66541042 

egypólusú kapcsoló 
790,- 66540942 

dupla dugalj 
1.190,- 66541051 

csillárkapcsoló 
890,- 66540951

790,-/tól

https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-e27-9-5w-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-e27-9-5w-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e27-10w-feher-szines.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-e14-6w-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e14-6-5w-feher-szines.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e14-6-5w-feher-szines.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e14-6-5w-feher-szines.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-gu10-5-5w-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-gu10-5-5w-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-gu10-6-5w-feher-szines.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/legrand-dugalj-tulfeszultseg-levezetovel-2p-f-aljzat-2-usb-in-out.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/voltomat-asztali-eloszto-kapcsoloval-3x3-as-fekete-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mentavill-hajolampa-led-6w-kerek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mentavill-hajolampa-led-6w-ovalis.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mentavill-butorvilagito-lampa-led-4w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mentavill-butorvilagito-lampa-led-6w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/osram-led-fenyforras-e27-3x9w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/osram-led-fenyforras-e27-3x9w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/osram-led-fenyforras-e14-3x5-3w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/osram-led-fenyforras-gu10-3x4-8w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/legrand-niloe-egypolusu-kapcsolo-keret-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/legrand-niloe-egypolusu-kapcsolo-keret-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/legrand-niloe-dugalj-keret-2p-f-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mentavill-mv6-foldelt-dugalj-keret-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mentavill-mv6-foldelt-dugalj-keret-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mentavill-mv6-101-egypolusu-kapcsolo-keret-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mentavill-mv6-101-egypolusu-kapcsolo-keret-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/mentavill-mv6-105-csillarkapcsolo-keret-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/legrand-niloe-egypolusu-kapcsolo-keret-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/legrand-niloe-egypolusu-kapcsolo-keret-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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• 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

Korszerű festékkeverő 
gépünkkel bármilyen 
festéket keverünk:

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

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

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

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

1.390,-/tól

színtelen lakk 2in1
magasfényű,  
vizes bázisú,  
kültérre és beltérre,  
alapozó és lakk egyben

0,125 l 990,- 
(1 l = 7.920,-) 
0,375 l 1.690,- 
(1 l = 4.506,6) 
0,75 l 2.690,- 
(1 l = 3.586,6) 
2,5 l  7.190,- 
(1 l = 2.876,-)

66240446, 66240455, 
66240464, 66240473

990,-/tól

beltéri falfesték Dulux 
A Nagyvilág színei
tartós színek gazdag  
választéka, matt,  
latex emulzió fal- és  
mennyezetfestésre, vízzel  
tisztítható bevonatot  
képez, ezért a  
szennyeződések,  
pecsétfoltok könnyen  
eltávolíthatók,  
kiadósság: 14 m² / l 
2,5 l  4.290,-  (1 l = 1.716,-) 

5 l     6.990,-  (1 l = 1.398,-) 
66208550

4.290,-/tól

Vliestapéta My Look
finom struktúrájú, könnyen felhasználható,  
különböző uni 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

tekercs

2.490,-

Festhető vliestapéta  
Atlantis 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 

1  szövetminta 24661151 
2  párnaminta 24663528 
3  simítottvakolat-minta 24664512 
4  halszálkaminta 24675055 
5  csíkos minta 24675064  
6  vakolatminta 24675152

tekercs

1.990,-
A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

*  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.

1

2

4

3

6

5

https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-csonaklakk-szintelen-0-375l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-feher-1.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-feher-1.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-feher-1.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-feher-1.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-nyomtatott-sotetszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-nyomtatott-sotetszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-nyomtatott-sotetszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-vilagosszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-vilagosszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-vilagosszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-vilagosszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-vilagosszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/my-look-tapeta-uni-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-csikos-minta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-parnaminta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-halszalkaminta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-szovetminta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/dulux-a-nagyvilag-szinei-belteri-falfestek-bambuszliget-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-2in1-lakk-szintelen-magasfenyu-0-125l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-bazisfestek-3-arktisfeher-1l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-latexfestek-3-matt-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-simitottvakolat-minta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-simitottvakolat-minta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-vakolatminta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/atlantis-design-festheto-tapeta-vakolatminta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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bordázott  
fokok

szétcsúszást  
gátló gurtni

önbiztosító  
kampó

7.490,-

Nagy 
teherbírású  
polc
5 polcos, 
szé. x ma. x mé.: 
90 x 180 x 40 cm, 
teherbírás: 175 kg,  
munkaasztalként  
is használható 
10570279

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
175  
kg

7.490,-

Fém állópolc
5 polccal, horganyzott  
és fehér színben,  
méret: 100 x 188 x 45 cm
60208738, 60208747

* egyenletes terhelés esetén.

8.990,-

18
8 

cm

45 cm
100 cm

Állópolc kék
XL 120 x 180 x 50 cm 17.990,-   20478270

XXL 160 x 180 x 60 cm 25.990,-  20152565 (kép nélkül)

MeGA 200 x 240 x 70 cm 39.990,-  20478289 (kép nélkül)

Extra erős kivitel!

18
0

 c
m

50 cm 120 cm

17.990,-/tól

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!

18.990,-/tól

Fellépő
2 fokos, 

3.990,
10092245

3 fokos, 

5.490,-
10092276

3.990,-/tól

háztartási  
alumíniumlétra
4 fokos, munka- 
magasság: 2,8 m

6.990,-  10091208

5 fokos, munka- 
magasság: 3 m

8.590,-  10091394

6 fokos, munka- 
magasság: 3,2 m

10.990,-   
10091404

6.990,-/tól

Műanyag görgős 
tároló 6 fiókkal

szé. x ma. x mé.: 
30 x 67 x 38 cm  

 7.590,-   20040837

Műanyag görgős tároló   
10 fiókkal

szé. x ma. x mé.: 30 x 105,5 x 38 cm 
   10.990,-   20822035

Műanyag görgős 
tároló 3 fiókkal

szé. x ma. x mé.: 
60 x 69 x 41 cm 

11.990,-  
20038294

sokcélú  
alumíniumlétra 
fokok száma: 3 x 7,  
munkamagasság: 4,90 m,
súly: 10,6 kg, szállítási  
méret: 1,95 m
18.990,- 66282402
fokok száma: 3 x 9,
munkamagasság: 6,30 m,
súly: 16 kg, szállítási  
méret: 2,70 m
24.990,- 66282411
fokok száma: 3 x 11,  
munkamagasság: 7,40 m,  
súly: 18 kg,
szállítási méret: 3,1 m
32.990,- 66282420

db

990,-/tól
db

7.590,-/tól

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
450  

kg

MeGA
terhelhetősége 

polconként*

Tárolódoboz
sokoldalúan felhasználható: gardróbban, 
fürdőszobában, irodában egyaránt, külön 
tető is kapható hozzá, átlátszó, ezért 
tartalma könnyen áttekinthető,  
a dobozok egymásba rakhatók

13,2 l 20013538 990,- 
19 l 20013547 1.490,- 
30 l 20013556 1.990,- 
45 l 20013565 2.590,- 
70 l 20013574 3.590,- 
Tető xs / s 20013583 490,- 
Tető m / l / xl 20013592 1.090,-

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
65  
kg

KÖNNYEN SZERELHETÔ

https://www.bauhaus.hu/regalux-fem-allopolc-feher-5-polcos-188x100x45cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/regalux-xl-nagy-teherbirasu-allopolc-kek-5-polcos-180x120x50cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/regalux-combi-nagy-teherbirasu-allopolc-5-polcos-180x90x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xl-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-70l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xl-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-70l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-s-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-19l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-m-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-30l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-m-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-30l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xs-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-13-2l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xs-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-13-2l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/gorgos-muanyag-tarolo-10-fiokos-38x30x105cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/gorgos-muanyag-tarolo-10-fiokos-38x30x105cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/gorgos-muanyag-tarolo-10-fiokos-38x30x105cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/gorgos-muanyag-tarolo-10-fiokos-38x30x105cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-6-fiokos-30x38x67cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-6-fiokos-30x38x67cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-3-fiokos-64x41x69cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/security-box-mini-butorszef.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/acel-fellepo-2-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/stabilomat-aluminium-haztartasi-letra-4-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/stabilomat-aluminium-haztartasi-letra-4-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/stabilomat-aluminium-haztartasi-letra-4-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/centaure-univerzalis-aluminiumletra-3x7-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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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, vékony 
ágyazású,  
25 kg 2.490,-  
(1 kg = 99,6)

60068385

zsák

2.490,-

db

415,-/tól

raklapos ár

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

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

Mini gipszkarton
táblaméret: 12,5 x 1000 x 1250 mm, 1,25 m²/tábla

megnevezés ár/tábla ár/m² 5+1 vásárlás 
esetén

cikkszám

normál 1.113,- 890,- 742,- / m² 66529242

tűzgátló 1.238,- 990,-  826,- / m² 66529251

impregnált 1.363,- 1.090,- 909,- / m² 66529260

m²

742,-/tól

Méret (mm) Cikkszám Ár/fm Ár/db

50 x 50 x 2750 60041517 540,- 1.485,-
50 x 50 x 3000 60041137 540,- 1.620,-
75 x 50 x 2750 60041526 640,- 1.760,-
75 x 50 x 3000 60041146 640,- 1.920,-
100 x 50 x 2750 60041544 750,- 2.063,-
100 x 50 x 3000 60041535 750,- 2.250,-

 Cw-profil 0,6 mm vastag*

Uw-profil*
 Méret (mm) Cikkszám Ár/fm Ár/db

 50 x 40 x 4000 60041119 450,- 1.800,-
 75 x 40 x 4000 60041128 520,- 2.080,-
 100 x 40 x 4000 60041553 600,- 2.400,-

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

65953495

Üvegtégla-ragasztó  
és -fugázó M10
25 kg, 2.290,-  
(1 kg = 91,6)

66545752

zsák

2.390,-/tól

Raklapos ár

m²

330,-/tól

zsák

2.290,-

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

m²

560,-/tól

1  Ásványgyapot MpN plus
hővezetési tényező: λD = 0,037 w/mK, tűzállósági osztály: A1 Csak egész csomagban értékesítjük!

db

530,-/tól

Üvegtégla
hullámos  
530,- / db 
13882445 
türkiz és zöld 
1.990,- / db 
20391207,  
20391234

1

2

https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-mpn-plus-037-50mm-asvanygyapottabla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-naturoll-pro-039-50mm-uveggyapottekercs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/knauf-mini-a-100-1250x1000x12-5mm-normal-gipszkarton.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/knauf-perlfix-25kg-felrakogipsz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/ytong-25kg-vekonyagyazatu-falazohabarcs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/ytong-25kg-vekonyagyazatu-falazohabarcs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/ytong-25kg-vekonyagyazatu-falazohabarcs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/ytong-25kg-vekonyagyazatu-falazohabarcs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/ytong-pef-600x200x50mm-elofalazolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/ytong-pef-600x200x50mm-elofalazolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/ytong-pef-600x200x50mm-elofalazolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/clear-wave-190x190x80mm-uvegtegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/brilly-turkiz-190x190x80mm-uvegtegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/brilly-turkiz-190x190x80mm-uvegtegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/brilly-zold-190x190x80mm-uvegtegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/brilly-zold-190x190x80mm-uvegtegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-m10-glass-uvegtegla-ragaszto-es-fugazo-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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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: 2018. január 03-tól 2018. január 31-ig.

NYITVATARTÁs:
(mindhárom szakáruházunkban)

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

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-27-886-198
e-mail: ugyfelszolgalat@bauhaus.hu 

2120 Dunakeszi, pallag u. 9. 
az M0  mellett, a Tópart Kereskedelmi parkban, M0  Dunakeszi-Dél, 
Káposztásmegyeri lehajtó

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

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

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!

Fúrókalapács b&D KD1250K
1250 W, ütőerő: 3,5 J, max.  
fúrásteljesítmény betonban: 32 mm,  
ütésszám: 0–4100 / perc, kofferben,  
5 év  garancia  66388832

Akkus gépszett 
einhell X-Change
1 db akkus fúró-csavarozó TE-CD 18/2 Li

1 db akkus sarokcsiszoló TE-AG 18 Li

1 db 18 V / 1,5 Ah akku

1 db 18 V / 3,0 Ah akku

1 db 30 perces gyorstöltő

5 év  garancia

66571261

Fúrókalapács bosch pbh 2100
teljesítmény / ütőenergia: 550 W / 1,7 J,  
max. fúrásátmérő betonban: 20 mm, 
fordulatszám: 0–2300 / perc,  
ütésszám: 0–5800 / perc, 
5 év  garancia  66214122

25.990,-

sarokcsiszoló AeG ws 8-115s
800 W, tárcsaátmérő: 115 mm, üresjárati 
fordulatszám: 12 000 / perc,  
súly: 1,9 kg, 5 év  garancia
66468017

13.990,-

36.990,-

szénkefekopás 
kijelzővel

szett

58.990,-

Akkus fúró-csavarozó Ryobi R12DDL
2 db 12 V / 1,3 Ah akku, max. nyomaték:  
30 Nm, kétsebességes, max. fúrásteljesítmény  
fa / fém: 25 / 10 mm, 22 fokozatú nyomatékállítás, 
1 órás töltő, LED-világítás,  5 év  garancia
66326391

29.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/black-decker-kd-1250-k-furokalapacs-1250w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/ryobi-r12dd-ll13s-akkus-furocsavarozo-12v.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/bosch-pbh-2100-re-furokalapacs-550w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
http://www.bauhaus.hu/einhell-power-x-change-te-tk-18-li-akkus-szerszamkeszlet.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/aeg-ws-8-115-s-sarokcsiszolo-800w-115mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01


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

Kettős köszörű herkules h-Ds 200
teljesítmény: 400 W, üresjárati fordulatszám:  
2950 ford./perc, csiszolókorong átmérője: 200 mm, 
durva és finom köszörülésre (K30, K60) egyaránt 
alkalmas, 5 év  garancia 
25214044

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

Kompresszor scheppach hC25
1100 W, max. nyomás: 8 bar,  
24 l-es tartály, két csatlakoztatási lehetőség, 
olajmentes motor, 5 év  garancia

23219122

19.990,-

hőlégbefúvó
max. fűtőteljesítmény: 29 kW, olajfogyasztás: 2,34 kg/h, 
légteljesítmény: 800 m³/h, 5 év  garancia
11224414

oszlopos fúró scheppach Dp13
350 W, max. fordulatszám: 2600 ford./perc, 
munkaasztal mérete: 165 x 165 mm,  
13 mm-es fúrótokmány,  
5 év  garancia
66499895

129.990,-

19.990,-

Ülőkés műhelykocsi wisent
méret: 52 x 37 x 48 cm,  

terhelhetőség: 135 kg, fiók és tartó  
a szerszámok elhelyezésére,  

kerekes kivitel
23677465

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

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

27.990,-

59.990,-

Asztali körfűrész bosch pTs 10
1400 W, max. vágásmagasság: 90°/45°  

75/63 mm, párhuzam-, + szögben  
állítható vezető, porszívócsatlakozó, állvánnyal,  

5 év  garancia 66053307

119.900,-

22.990,- 34.990,-
A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/scheppach-hc-25-kompresszor-220-8-24-1100w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/karcher-wd-3-szaraz-nedves-porszivo-1000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/karcher-wd-3-szaraz-nedves-porszivo-1000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/scheppach-dp13-oszlopos-furo-350w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/herkules-h-ds-200-kettos-koszoru-400w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/herkules-29-kw-gazolajos-holegbefuvo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/wisent-szerszamos-kocsi-ulokevel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
https://www.bauhaus.hu/bosch-pts-10-asztali-korfuresz-1400w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0031&utm_term=&utm_content=kw01
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