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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. 

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Mobilklíma 
proKlima
hűtőteljesítmény:  
7000 BTU, 2050 W/h, 
max. 24 m²-es 
helyiségekhez, 
páramentesítő 
funkcióval, távirányítóval, 
24 órás időzítővel, 
porszűrővel, 
hűtőközeg: R410A,  
„A” energiaosztály
23807891, 25726275

Fémvázas medence 
prisma Quadra
400 x 200 x 100 cm, 
papírszűrővel, létrával, 
telepítési DVD-vel
24923666

Gömbgrill bullet 66 
Kingstone
grillezőfelület: 66 cm, 
hamufelfogó rendszer,  
hőmérő
25575990

119.990,-

59.990,-

59.990,-

https://www.bauhaus.hu/intex-prisma-quadra-femvazas-medence-400x200x100cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/intex-prisma-quadra-femvazas-medence-400x200x100cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kingstone-bullet-66-gombgrill-o66cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-mobil-klima-2kw-7000btu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/informaciok/szolgaltatasok/online-foglalas-szakaruhazi-atvetel?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23


2  Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

Gázgrill Rock 455
4 db nemesacél égőfej, hőmérő, teljesítmény:  

16,95 kW/h, grillezőfelület (h. x szé.): 78 x 45 cm, 
melegentartó-rács, méretek (ma. x szé. x mé.):  

kb. 152 x 65 x 132 cm, oldalsó főzőlappal 
22938530 , 23637539

259.990,-

249.990,-

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

49.990,-

Gázgrill sydney
3 égőfejes, grillező felület: 60 x 45 cm, 
méret: kb. 112 x 127 x 60 cm, zománcozott 
grillrács, 2 oldallap, hőmérő
20736233

89.990,-

Kerti bútorgarnitúra seNsUM sKeppARhoLMeN

a bútorszett 1 db kényelmes, L-alakú kanapét, 1 db fotelt, 

1 db dohányzóasztalt, valamint dísz-, ülő- és háttámlapárnákat 

tartalmaz, porszórt acélváz, modern kivitel, skandináv dizájn

66572741

239.900,-
Kerti szófaszett  
seNsUM hAsseLUDDeN
a bútorszett 1 db 3 személyes kanapét, 
2 db fotelt, 2 db dohányzóasztalt, valamint 
dísz-, ülő- és háttámlapárnákat tartalmaz, 
ergonomikus kialakítás, esztétikus 
megjelenés, skandináv dizájn
66572723

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Újdonság!

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/sensum-skepparholmen-kerti-butorgarnitura-5-reszes.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sensum-hasseludden-kerti-szofaszett-5-reszes.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/grillstar-iowa-gazgrill.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/grillstar-sydney-gazgrill.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kingstone-rock-450-gazgrill-4-1-egos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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sörpadgarnitúra
masszív, 220 x 50 cm-es asztallal és 2 db 220 x 20 cm-es paddal 23.990,- / db 
raklapos vásárlás esetén (16 garnitúra felett): 21.990,- / db 
66069456                          Dekoráció nélkül!

hintaágy hollywood
háromszemélyes, párnával,  

natúr, chili-, mokka-, világoszöld  

és tópszínben,  
méret: 194 x 102 x 167 cm

17453368, 20170318, 
20167055, 66382515,66382524

39.990,-

asztal: 220 x 50 cm
pad: 220 x 20 cm

Rattanasztal Vila
üveglappal, rattanhatású felület, 
165 x 90 x 74 cm 116.990,- 66584056

Rattanfotel Vila
kényelmes ülőpárnával 44.990,- 66584047

Rattanpad Vila
kétszemélyes, párnával 74.990,- 66592208

db

21.990,-/tól

16 db felett

29.990,-

párnaszett raklapbútorhoz 
4-féle színben, ülőpárna: 120 x 80 cm, 
hátpárna: 120 x 40 cm 
66592563, 66592572, 66592581, 66592590

db

44.990,-/tól

smoker Grill bullet Kingstone
vizes-faszenes működés, a tűztér fölött 
vízkamra található, a keletkezett vízgőz 
meggátolja a grillezett ételek kiszáradását, 
könnyen tisztítható, hőálló fogantyúval 
felszerelt, egymás fölé helyezhető grillrácsok, 
grillezőfelület: 93 x 40 cm  25575556

szett

11.990,-

Kerámiagrill perfect 
home Kamado
61 cm magas, vastag 
kerámiafal, indirekt sütés, 
grill- és faszénrács, piros 
vagy zöld színben
66544209

94.990,-

Újdonság!

Újdonság!

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/dobra-sorpadgarnitura-3reszes-220cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sunfun-hollywood-hintaagy-chili.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/vila-kerti-asztal-uveglappal-165x90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/vila-kerti-asztal-uveglappal-165x90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/vila-rattanhatasu-kerti-fotel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/vila-rattanhatasu-kerti-fotel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/vila-rattanhatasu-kerti-pad-135cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/beo-raklapparnaszett-almazold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/beo-raklapparnaszett-narancssarga.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/beo-raklapparnaszett-narancssarga.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/beo-raklapparnaszett-sotetszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/beo-raklapparnaszett-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kingstone-smoker-bullet-faszenes-vizes-grill.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/perfect-home-kamado-keramiagrill-61cm-2-fele.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/perfect-home-kamado-keramiagrill-61cm-2-fele.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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puhafalú medence easy set
méret: 183 x 51 cm, vízmennyiség: 886 l (80% töltöttség), 

telepítési idő: 15 perc, ajánlott szűrő: INTEX ECO 22671242
28.990,-

Fedett gyerekmedence 
panama
méret: 244 x 51 cm 66534857

pavilon Jakarta
magasság: 230 cm, porszórt acélváz, oszlop mérete: 73 x 73 mm, 
elhúzható poliésztertető (260 g/m²), 50+ UV-védelem 
3 x 3 m  114.990,- 23015117

114.990,-

6.990,-

db

13.990,-

Napernyő 
narancs, kivi,  
dinnye, 2 m
66531858,  
66531849,  
66531830 
Napernyőtalp nélkül!

Medence Florida
méret: 399 x 211 x 81 cm, fémvázas medence 
szett, extra erős, háromrétegű fémszállal átszőtt, 
PVC-anyagú testtel, vízforgató berendezéssel, 
javító szettel, korrózióálló fémváz  6614696054.990,-

pavilon 
easy Up 
3 x 3 m,  
2,5 m magas, 
porszórt fémváz, 

összecsukható, 
táskával,  
szürke színben

20746162 25.990,-

https://www.bauhaus.hu/intex-easy-set-puhafalu-medence-o183x51cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/doppler-napernyo-2m-narancs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/doppler-napernyo-2m-narancs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/doppler-napernyo-2m-kiwi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/doppler-napernyo-2m-kiwi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/doppler-napernyo-2m-dinnye.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/doppler-napernyo-2m-dinnye.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sunfun-jakarta-ii-kerti-pavilon-3x3m-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bestway-panama-femvazas-medence-tetovel-244x51cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bestway-florida-femvazas-medence-400x211x81cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sunfun-easy-up-kerti-pavilon-3x3m-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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szolárszőnyeg INTeX
120 x 120 cm, 9463 l/h,  
a hatékonyság növelése érdekében 
több szolárszőnyeg is összeköthető
23747100

7.790,-

Napkollektor speedsolar
medence vizének melegítésére  
alkalmas, vízmennyiség:  
max. 10.000 l/h, 
110 x 69 x 14 cm
22991454

36.990,-

Napernyő Trentino
fémvázas,  
Ø: 3 m, piros, mokka-, tóp-,  
antracit-, sötétkék és natúr színben
15.990,- 22576833, 22576976, 22576587

Ø: 4 m, piros, natúr, antracit-, mokka-,  
sötétkék és tópszínben 
23.990,- 22575821, 22575812, 22577137, 
22579133 Napernyőtalp nélkül!

7.990,-
Napernyő provence 
dönthető, porszórt vázzal, 
többféle színben, Ø 250 cm 
20880079, 20880413 
Napernyőtalp nélkül!

Napernyőtalp
gránit
25 kg  11.990,- 
20041618

40 kg  13.990,- 
17540336

60 kg  17.990,- 
20749879

15.990,-/tól

A szett tartalma:

149.990,-

11.990,-/tól

Medenceszett splash
3,6 x 1,1 m, merevfalú medence, horganyzott acéltest, 
homokszűrős vízforgató, nagy szakítószilárdságú PVC-szövet, 
egyszerűen telepíthető  22698171

homokszűrővel

sötétkék

pirostóp

mokka

antracit

párakapukészlet
7,5 m tömlővel,  
5 fúvókával, rögzítőkkel, 
szűrős csatlakozóval
66369925, 66485177

6.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/intex-szolar-vizmelegito-szonyeg-120x120cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/sunfun-speedsolar-exclusive-napkollektor-medencehez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/mypool-splash-merevfalu-medence-o360x110cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/aquajet-solo-12l-parakapukeszlet.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/sunfun-provence-napernyo-2-5m-piros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/sunfun-provence-napernyo-2-5m-vilagoszold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/sunfun-provence-napernyo-2-5m-top.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/sunfun-provence-napernyo-2-5m-natur.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/sunfun-provence-napernyo-2-5m-lila.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/sunfun-trentino-napernyo-3m-natur.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/sunfun-firenze-napernyotalp-granit-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sunfun-trentino-napernyo-3m-piros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sunfun-trentino-napernyo-3m-top.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sunfun-trentino-napernyo-3m-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sunfun-trentino-napernyo-3m-sotetkek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sunfun-trentino-napernyo-3m-mokka.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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egyiptomi csillagcsokor 
(pentas) 
cserépméret: 10 cm, bordó 
színben, bokros növekedésű, 
örökzöld évelő, fagyérzékeny
66098007

db

490,-
bársonyvirág (Tagetes) 
cserépméret: 14 cm
66182715

db

590,-

Műanyag virágcserép palermo
terra 
60 cm  9.790,- 20429922 
70 cm  17.390,- 20429931 
80 cm 27.590,- 20694429 
100 cm 67.390,- 20809755 
120 cm  89.990,- 20809773

db

9.790,-/tól
db

5.990,-/tól

pandorea
cserépméret: 15 cm 
3.590,- 78944099

cserépméret: 19 cm 
5.490,- 78681970

Műanyag kaspó kagylóval
22 x 25 cm   6.990,- 
66452755 
32 x 36 cm - 14.990,- 
66452746

Fadézsa
kiváló minőségű, különböző méretű és formájú dézsák széles 
választékban, szoliterfák és cserjék, mediterrán növények 
vagy növény-összeültetések számára tökéletes megoldás, 
25 cm-től
60164858

Mázas agyagcserép 
6-féle színben, 24 cm
66516703, 66516712, 66516721, 
66516730, 66516749, 66516758

db

6.990,-/tól
db

2.990,-

Évelő növények
virágzó évelő növények nagy választékban 

cserépméret: 14 cm   750,- 66376280

db

750,-

3.590,-/tól

2.150,-

Levendula 
(Lavandula 
stoechas)
cserépméret: 17 cm
78610707

Leander (Nerium 
oleander)
cserépméret: 14 cm
78682937

3.490,-
db

3.590,-

egzotikus 
gyümölcsök 

exotic sensation
cserépméret: 17 cm, 

(pl. avokádó stb.)
78687792

Újdonság!Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/geli-palermo-muanyag-viragcserep-o60cm-terrakotta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/vd25-viragtarto-fadezsa-o25cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mazas-viragcserep-o24cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mazas-viragcserep-o24cm-kek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mazas-viragcserep-o24cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mazas-viragcserep-o24cm-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mazas-viragcserep-o24cm-sarga.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mazas-viragcserep-o24cm-rozsaszin.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/geli-palermo-muanyag-viragcserep-o70cm-terrakotta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/geli-palermo-muanyag-viragcserep-o70cm-terrakotta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/geli-palermo-muanyag-viragcserep-o120cm-terrakotta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/kaspo-kagylodekorral-o22cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kaspo-kagylodekorral-o32cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kaspo-kagylodekorral-o32cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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LeD-kültéri  
lámpacsalád  

Capricorn
fémházas, antracitszínben,  

energiaosztály: A+, 
2700 K, melegfehér,  

6 w, 600 lm
1  falilámpa 

11.990,- 66523411
2  falilámpa  

mozgásérzékelővel 
18.490,- 66523420
3  állólámpa, 40 cm 
19.990,- 66523439
4  állólámpa, 77 cm 

29.990,- 66523448

11.990,-/tól

1

2

3

4

lámpák
Kültéri

LeD-kültéri lámpacsalád squirrel
inox, Ip44, 600 lm, 
energiaosztály: A – A++

1  fali, 1 x 6 w 15.990,- 66523572

2   álló, 40 cm, 1 x 6 w 21.990,- 66523581 
(kép nélkül)

3  álló, 70 cm, 1 x 6 w 29.990,- 66523590

15.990,-/tól

1

3

szolárlámpa bIG
4 db-os szett, nemesacél,  
kb. 40 cm magas, átmérője: 
kb. 7,8 cm, 2 db LeD-del,  
akár 8 óra világítási idő
(1 db = 1247,5) 20394251

kb. 
40 cm

szett

4.990,-

szolárgömb
leszúrható, 8 órányi világítás, LeD

25 cm 3.290,- 20613451

30 cm 3.990,- 20610470

Nagyméretű mennyezeti lámpa Mandas
elegáns stílusú mennyezeti lámpa, kiválóan alkalmas  
nagy nappalik megvilágítására, szöveternyővel,  
amelynek köszönhetően egységes a világítás,  
állítható színhőmérséklet  
(melegfehér - természetes fehér - hidegfehér),  
távirányítóval, szürke és aranyszínben,  
75 w, 5200 lm, energiaosztály: A++

1  Ø    70 cm 29.990,- 25642292, 25639984

2  Ø 96,5 cm 39.990,- 25670345, 25661233

db

3.290,-/tól

Szolárlámpák

Beltéri lámpák

990,-

szolár spotlámpa
műanyag, mozgatható 
spotfej, kb. 32,5 cm 
magas, 3 x 0,06 w, 
fehér LeD,  
világítási idő: 6-8 óra
22622541

db

1.490,-
Szolárlámpa Fiore
kb. 40 cm magas,  
1 fehér LED-del, akkuval  
20759799

LeD-kültéri lámpacsalád 
stratosphere 
antracit, fehér fényű, 4000 K, Ip44, 
energiaosztály: A – A++

1  fali, 4,5 w, 500 lm  
12.990,- 
66523536

2  fali, 2 x 4,5 w, 2 x 500 lm 
22.990,- 
66523509

3  álló, 42 cm, 2 x 4,5 w, 2 x 500 lm 
26.990,- 
66523518

4  álló, 77 cm, 2 x 4,5 w, 2 x 500 lm 
34.990,- 
66523527

3

12.990,-/tól

4

1

2

2

2

29.990,-/tól

70 cm

96,5 cm

96,5 cm

1

üveg

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/starlux-big-szolarlampaszett-4db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/philips-capricorn-kulteri-falilampa-led-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/philips-capricorn-kulteri-falilampa-mozgaserzekelovel-led-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/philips-capricorn-kulteri-allolampa-led-antracit-40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/philips-capricorn-kulteri-allolampa-led-antracit-77cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/philips-stratosphere-kulteri-falilampa-led-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/philips-stratosphere-kulteri-falilampa-led-antracit-1.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/philips-stratosphere-kulteri-allolampa-led-antracit-77cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/philips-squirrel-kulteri-falilampa-led-inox.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/philips-squirrel-kulteri-allolampa-led-inox-70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tween-light-mandas-mennyezeti-lampa-led-o96-5cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/tween-light-mandas-mennyezeti-lampa-led-o96-5cm-arany.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/tween-light-mandas-mennyezeti-lampa-led-o70cm-arany.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-szolar-spotlampa-led-32-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/starlux-fiore-szolarlampa-led-40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/philips-stratosphere-kulteri-allolampa-led-antracit-42cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-leszurhato-szolargomb-25cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
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Mennyezeti ventilátorok
Típus 1  Tenerif B& W 2  Tenerif Titan 3  Haiti 4  Grenada 5  Montserrat

szín fehér/fekete titán-juhar, kétoldalú, 
cserélhető lapátokkal

ezüst- és mahagóniszínű, kétoldalú, 
cserélhető lapátokkal

cseresznye és dió, kétoldalú, 
cserélhető lapátokkal juharszínű lapátokkal

Ventilátorlapátok 105 cm 105 cm 76 cm 105 cm 105 cm

sebességfokozat 3 3 3+1 3+1 3+1

Világítás 1 x 60 W 1 x 60 W 1 x 60 W / E27 3 x 60 W / E14 3 x 50 W / GU10

Cikkszám 12292610    F/ 12292627 12292634 20433853 20430447 20431440

energiaosztály fényforrás nélkül, A++- E fényforrás nélkül, A++- E fényforrás nélkül, A++- E fényforrás nélkül, A++- E D energiaosztályú fényforrással

Ár: 15.990,- 15.990,- 21.990,- 21.990,- 21.990,-

1

3

Mennyezeti ventilátorok

Mobilklímák

4

5

Ablaktömítés hot Air stop 
kivezetés mobil klímákhoz, vízlepergető, 
mosható, strapabíró, cipzárral, meg gátolja 
a meleg visszaáramlását a helyiségbe, 
innovatív megoldás, minden ablakmérettel 
kompatibilis, gyorsan felszerelhető 
átlagos ablakmérethez 9.990,- 25822933 
XL méret 11.990,- 25821170

Mobilklíma TCL
nagyméretű LCD-érintőkijelzővel,  
időzítő-, alvó- és önellenőrző funkcióval,  
3 sebességfokozattal és mosható 
porszűrővel, működéséhez nincs szükség 
víztartályra, a hűtőközeg: R410A, 
távirányítóval, görgőkkel, hőmérséklet-
tartomány: 16-30 °C energiaosztály: A 

1  max. 28 m²-es helyiségekhez: 
9000 BTU, 2,8 kW  
119.990,-  25866694
2  max. 35 m²-es helyiségekhez: 

11000 BTU, 3,35 kW  
124.990,-  25883000

Mobilklíma pRoKLIMA pURITY
3 az 1-ben mobil klíma hűtő-, párátlanító- 
és ventilátor-üzemmóddal, LED-kijelzővel, 
időzítő-, alvó- és önellenőrző funkcióval, 
valamint mosható porszűrővel rendelkezik, 
működéséhez nincs szükség víztartályra, 
a hűtőközeg: R32, görgőkkel, távirányítóval, 
9000 BTU, 2,6 kW, max. 26 m²-es 
helyiségekhez, hőmérséklet-tartomány: 
16-30 °C, energiaosztály: A
25815261

119.990,-/tól 9.990,-/tól94.990,-

Mobilklíma pRoKLIMA Laffis
3 az 1-ben mobil klíma hűtő-, párátlanító- és 
ventilátor-üzemmóddal, LED-kijelzővel, időzítő-, 
alvó- és önellenőrző funkcióval, valamint 
mosható porszűrővel rendelkezik, működéséhez 
nincs szükség víztartályra, a hűtőközeg: R410A, 
görgőkkel, távirányítóval, 12000 BTU, 3,5 kW, 
max. 35 m²-es helyiségekhez,  
hőmérséklet-tartomány: 16-30 °C,  
energiaosztály: A
25822915

114.990,-

Splitklímák

Inverteres splitklíma TCL
4 az 1-ben: hűtő-, fűtő-, párátlanító- és ventilátor-üzemmóddal, LED-kijelzővel, időzítő-, alvó- 
és önellenőrző funkcióval, valamint mosható porszűrővel, Eco üzemmód, hűtőközeg: R410A, 
energiaosztály: A++ / A+

1  max. 26 m²-es helyiséghez: 9000 BTU, 2,5 kW 159.990,-  25822979

2  max. 35 m²-es helyiséghez: 12000 BTU, 3,2 kW 169.990,- 25822988

3  max. 52 m²-es helyiséghez: 18000 BTU, 5,1 kW 239.990,- 25816769

4  max. 68 m²-es helyiséghez: 24000 BTU, 6,8 kW 359.990,- 25816778

159.990,-/tól
Inverteres splitklíma TCL QC
Quick Connect csatlakozás egyszerű, gyors és tiszta telepítést tesz lehetővé, 
4 az 1-ben: hűtő-, fűtő-, párátlanító- és ventilátor-üzemmóddal, LED-kijelzővel, időzítő-, alvó- és 
önellenőrző funkcióval, valamint mosható porszűrővel, Eco üzemmód, hűtőközeg: R410A, 
energiaosztály: A++ / A+

1  max. 26 m²-es helyiséghez: 9000 BTU, 2,5 kW 179.990,-  25822942

2  max. 35 m²-es helyiséghez: 12000 BTU, 3,2 kW 189.990,- 25822951

3  max. 52 m²-es helyiséghez: 18000 BTU, 5,1 kW 279.990,- 25822960

179.990,-/tól

Kizárólag telepítési tanúsítvánnyal rendelkező Vásárlóinkat szolgálhatjuk ki! 
További részletek szakáruházainkban.

2

 az ország egész területén: 62.000,-
KlímAszerelés

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Újdonság!

Újdonság!

Újdonság!

Újdonság!

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/tcl-tac-09chsa-hci-inverteres-splitklima-2-5kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tcl-tac-09chsa-hci-qc-inverteres-splitklima-2-5kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tcl-tac-09chsa-hci-qc-inverteres-splitklima-2-5kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-purity-mobil-klima-2-6kw-9000btu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tcl-tac-09cpa-ka-mobil-klima-2-8kw-9000btu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-laffis-mobil-klima-3-5kw-12000btu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-hot-air-stop-ablaktakaro-mobil-klimahoz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-tenerifa-bungonia-mennyezeti-ventilator-vilagitassal-o105cm-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-tenerifa-bungonia-mennyezeti-ventilator-vilagitassal-o105cm-titan-juhar.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-haiti-claremont-mennyezeti-ventilator-vilagitassal-o76cm-mahagoni-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-grenada-ontario-mennyezeti-ventilator-vilagitassal-o105cm-cseresznye-dio.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-grenada-ontario-mennyezeti-ventilator-vilagitassal-o105cm-cseresznye-dio.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-montserrat-mennyezeti-ventilator-vilagitassal-o105cm-juhar.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-montserrat-mennyezeti-ventilator-vilagitassal-o105cm-juhar.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/media/klimatelepitesi_ajanlat_2018.pdf?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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1

2

Modern 
állóventilátor
360°-ban 
forgatható, 
időzítővel, oszcilláló 
funkcióval, 
távirányítóval, 
3 sebességi fokozat, 
Body sensor, 
amely felismeri 
a testet, ezért 
a levegőáramlást 
a test irányába állítja
24960043

39.990,-

Vágható üvegszálas 
szúnyogháló
fekete, fehér és szürke  
színben

0,8 m-es: 530,- / m 
1,0 m-es: 640,- / m 
1,2 m-es: 745,- / m 
1,5 m-es: 850,- / m
66083216

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

Öntapadós szúnyoghálók 
ablakra TesA
fehér és antracitszínben, 
háromféle méretben,  
pl.: 110 x 130 cm 
66145329, 66145338

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

Öntapadós szúnyogháló 
ajtóra TesA
fehér és antracitszínben, 
méret: 120 x 220 cm
66145392, 66145383

530,-/tól

elleni védelem
Szúnyogok, rovarok

4.990,-

760,-/tól 1.990,-/tól 2.290,-

szélgép
3 fokozat, 120°-ban keveri a levegőt
1  teljesítmény: 50 W, lapátátmérő: 30 cm 

9.990,- 20620752

2  teljesítmény: 90 W, lapátátmérő: 45 cm 
13.990,-  20620770

74.990,-

Állóventilátor
66 cm-es, álló, párásító 
ventilátor, 
260 W, 3 sebességi 
fokozat, 
41 l-es víztartály, 
30–50 m² területre, 
távirányítóval
66428057

Ventilátorok

Állóventilátor
teljesítmény: 50 W, 

3 fokozat,  
lapát átmérő: 40 cm, 

oszcilláló funkció, 
állítható dőlésszög, 
állítható magasság

20571072

6.490,-

9.990,-/tól

https://www.bauhaus.hu/jkh-szunyoghalo-80cm-feher-folyometer.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/jkh-szunyoghalo-ablakra-100x100cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tesa-standard-ontapados-szunyoghalo-ablakra-110x130cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tesa-standard-ontapados-szunyoghalo-ajtora-200x220cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/szunyoghalo-ablakra-100x120cm-fekete-magneses.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-padloventilator-o30cm-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-padloventilator-o45cm-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/starfan-allo-ventilator-feher-40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/proklima-modern-360-alloventilator-114cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/vortex-vpf-66w3r-allo-parasitoventilator-66cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23


10  Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

3.990,-/tól

Léckerítés Mustang
180 x 80 cm 3.990,- 66371425 
180 x 100 cm 4.990,- 66461575

Kapu Mustang
100 x 80 cm 6.990,- 66461593

100 x 100 cm 7.990,- 66461609 6.990,-/tól

5 különböző színű csúszda  
közül választhat!

Játszótorony Jungle 
Gym Tower
a szett tartalmazza az 
összeszereléshez szükséges 
faanyagot méretre vágva,  
az egységdobozt és a csúszdát,  
a torony tovább bővíthető 
mászófallal, hintamodullal és 
egyéb kiegészítőkkel, amelyek 
szintén megtalálhatók 
szakáruházainkban  
Kizárólag otthoni használatra! 
Egységcsomag Tower 
43.990,- 66583789 
Faanyag  
34.990,- 66583798 
Csúszda (kék, sárga,  
piros, zöld, pink) 
17.990,- 
66304810, 66304829, 
66304838, 66304847,  
66583929

Jungle Gym tornyok

szett

96.970,-

Kerítésalapkő
4 különböző keresztmetszetű oszlophoz,  
19 x 19 x 25 cm, 1.890,- / db
22976071

db

1.890,-

Kerítéstábla bekafor Classic
antracitszínű, 2 m hosszú,  
50 x 100 mm-es osztással

1,23 m magas   9.990,- 66372233

1,53 m magas   11.490,- 66372242

1,73 m magas 13.990,- 66372251

oszlop
antracitszínű, 40 x 60 x 2000 m 
 5.790,- 66372206

antracitszínű,  40 x 60 x 2400 m 
 6.890,- 66372215

Rögzítő bilincsek
fekete színű 990,- / db
66372172, 66372181, 66372190

db

9.990,-/tól

1  Kerítés epernay
antracitszínű, kétszer festett, inox csavarokkal,  
mérete: 180 x 180 cm, vastagsága: 44 mm,  
17 db 12 x 120 mm-es lamellákból 
14.990,- 66584861 

2  oszlop epernay
antracitszínű, kétszer festett, mérete: 9 x 9 x 180 cm 
3.990,- 66584870

3.990,-/tól

21

A Jungle Gym Tower játéktorony az egységcsomagból, a faanyagból 
és egy 220 cm hosszú csúszdából áll össze, amelyek külön vásárolhatók meg!

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/jungle-gym-tower-jatszotorony-egysegcsomag.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/forest-style-epernay-kerites-180x180cm-antracitszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/forest-style-epernay-oszlop-9x9x180cm-antracitszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mustang-leckerites-180x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/christoph-4-in-1-beton-oszloptarto-19x19x25cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/jungle-gym-tower-jatszotorony-faanyag.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/jungle-gym-csuszda-220-cm-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/jungle-gym-csuszda-220-cm-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/jungle-gym-csuszda-220-cm-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mustang-leckerites-kapu-100x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/betafence-bekafor-classic-keriteselem-antracit-200x123cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/betafence-bekafor-classic-keriteselem-antracit-200x123cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/betafence-nylofor-oszlop-4x6x200cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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Négyszögesőztető Gardena Comfort 
Aquazoom 250/2

25-250 m² felületig, 7-18 m beállítható hatótáv,  
3,5-14 m szélesség 60193278

Tömlő Gardena basic
20 m, ½”-os basic tömlő 
5.490,- (1 m = 274,5) 
66421889 (kép nélkül)

25 m, ¾”-os basic tömlő 
9.990,- (1 m = 400,-) 
66421898 
8 év garanciával

5.490,-/tól

 Kerti szivattyú AL-Ko JeT 1300
teljesítmény: 1300 w, max. vízszállítás: 5000 l/h,  
max. nyomás: 5,0 bar, max. emelőmagasság: 50 m,  
max. szívómélység: 8 m, öntözőrendszerekhez ideális, 
5 év  garancia 66469481

házi vízmű AL-Ko hw3000
teljesítmény: 650 w, max. vízszállítás: 3100 l/h,  
max. nyomás: 3,5 bar, max. emelőmagasság: 35 m,  
max. szívómélység: 8 m, tartály: 17 l, anyaga: fém + 
műanyag, 5 év  garancia 66522755

33.990,-

Mélykút- 
szivattyú  

elpumps bp 10
1400 W, vízszállítás: 

4500 l/h,  
max. emelőmagasság: 

60 m,  
5 év  

garancia
66585651

®

Kerti szivattyú Neptun NGp 70
teljesítmény: 700 W, max. vízszállítás: 3600 l/h,  
max. emelési magasság: 40 m,  
5 év  garancia
20044228

23.990,-
Kerti szivattyú elpumps JpV 1500 b
1500 W, bronzlapátos, max. vízszállítás: 6300 l/h, 
max. nyomás: 4,8 bar, max. emelési magasság: 48 m, 
max. szívómélység: 9 m, 5 év  garancia
66276478

35.990,-

benzines szivattyú AL-Ko bMp14000
1,2 kw / 97 cm3, tartály űrtartalma: 1,4 l, 
nyomócsonk mérete: 1”,  
max. vízszállítás: 14 000 l/h, 
5 év  garancia 66565060

Locsolókészlet Gardena
1/2”-os tömlőhöz 23042726

1.490,-

8.990,-

Tömlőskocsi  
Gardena
20 m 1/2”-os  
Classic tömlővel, 
Classic  
locsolókészlettel
66580674

15.990,-

39.900,- 59.990,-

fm

600,-
Lapos ipari víztömlő
Ø: 6/4”, anyaga: gumi, alkalmas  
levegőre, olajra, benzinre, mérsékelten  
sav- és lúgálló, jó hő-, öregedés- és ózonálló,  
extrém teherbíró képességgel rendelkezik  
a nagy szakítószilárdságú 
szövetbetétek miatt  
50 m,    600,- / fm    (50 m = 29.990,-) 
66475707

71.990,-

Újdonság!

Újdonság!

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/gardena-locsolokeszlet-1-2-13mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gardena-basic-tomlo-20m-1-2-13mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gardena-aquazoom-250-2-negyszogesozteto.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gardena-aquazoom-250-2-negyszogesozteto.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gardena-tomlokocsikeszlet-20m-1-2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/al-ko-hw-3000-classic-hazi-vizmu-650w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/al-ko-jet-1300-inox-kerti-szivattyu-1300w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/elpumps-bp10-melykuti-csoszivattyu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/al-ko-bmp14000-benzinmotoros-szivattyu-1200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/neptun-ncgp-e-70-kerti-szivattyu-700w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/elpumps-jpv-1500b-kerti-szivattyu-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/cellfast-tomlo-lapos-50m-6-4.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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99.990,-

benzines fűnyíró Gardol Gbh 46 R
vágásszélesség: 46 cm, teljesítmény: 3,8 Le, 

honda GCV 160, magasságállítás: 5 fokozatú, 
tengelyenként, gyűjtőzsák: 60 l,  

5 év  garancia
22278032 

Kifutó termék!

Önjáró kivitel!

elektromos fűnyíró  
bosch ARM3200 
1200 W, vágásszélesség: 32 cm,  
3 fokozatú magasságállítás,  
40 l-es fűgyűjtő,  
5 év  garancia
66342917

Akkus sövényvágók  
poweRwoRKs „pD60hT” 
menetidő: 2 Ah akkuval = 40 perc, 4 Ah akkuval = 80 perc , 
vágásvastagság: 27 mm, késhossz: 61 cm, súly: 3,8 kg  
Akku és töltő nélküli változat! 
5 év  garancia
25674745

Akkus szegélyvágó  
poweRwoRKs „p60LT” 
menetidő: 2 Ah akkuval = 25 perc,  
4 Ah akkuval = 50 perc, vágásvastagság: 30 mm, 
késhossz: 2 mm, súly: 3,5 kg 
Akku és töltő nélküli változat! 
5 év  garancia
25672040

25.990,-

elektromos fűnyíró  
he 43 hw

1700 W,  
vágásszélesség: 43 cm,  

6 fokozatú,  
központi magasságállítás,  

52 l-es fűgyűjtő,  
5 év   

garancia 
22533315 

38.990,-29.790,-

35.990,-

28.990,-
149.990,-

elektromos fűnyíró  
AL-Ko 3.85 e Classic
vágásszélesség: 38 cm,  
teljesítmény: 1300 W,  
magasságállítás:  
3 fokozatú,  
tengelyenkénti,  
tartozék: 40 l-es fűgyűjtő
5 év   
garancia 66411297

Akkus fűnyíró 
poweRwoRKs 

„pD60LM46spK4”
vágásszélesség: 46 cm,  

teljesítmény: 60 V / 4 Ah,  
magasságállítás: 7 fokozatú,  

központi, 55 l-es fűgyűjtő,
5 év  garancia 

25672758

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

279.990,- helyett

249.990,-

Robotfűnyíró Gardena R45Li 
450 m2-es kert lenyírására alkalmas,  
5 év  garancia        66589714

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

30.000 Ft-os  
készpénz-visszatérítés VAGY 

ingyenes telepítés*!

*  A részletekért, kérjük, érdeklődjön 
szakáruházainkban!

https://www.bauhaus.hu/gardol-gbh-46-r-benzinmotoros-funyiro-2800w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hurricane-elektromos-funyiro-1700w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/powerworks-p60lt-akkus-fukasza-60v-akku-nelkul.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/powerworks-p60lt-akkus-fukasza-60v-akku-nelkul.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/powerworks-p60lt-akkus-fukasza-60v-akku-nelkul.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/powerworks-pd60lm46spk4-akkus-funyiro-60v.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/powerworks-pd60lm46spk4-akkus-funyiro-60v.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/powerworks-pd60lm46spk4-akkus-funyiro-60v.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/powerworks-pd60ht-akkus-sovenyvago-60v-akku-nelkul.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/powerworks-pd60ht-akkus-sovenyvago-60v-akku-nelkul.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bosch-arm-3200-elektromos-funyiro-1200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/al-ko-classic-3-85-e-elektromos-funyiro-1300w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gardena-r45li-robotfunyiro-18v.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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52.990,-

8.990,-

benzines fűkasza  
AL-Ko bC 4535 II
teljesítmény: 1,5 LE / 42 cm², 
vágás szélesség: 41 cm  
damillal / 25 cm késsel,  
súly: 8,7 kg, 
5 év   
garancia
66143563

benzines fűkasza  
hurricane hbTI 75
teljesítmény: 1 LE,  
vágásszélesség: 38 cm,  
súly: 4,55 kg, 
5 év   
garancia
22574545

benzines fűkasza  
McCulloch b43bT
teljesítmény: 
1,7 LE / 43 cm3, 
vágás szélesség: 42 cm  
damillal / 25,5 cm késsel,  
súly: 7,7 kg, 
5 év   
garancia
66578785

benzines kanna 
Rapidon
6 literes
20823816

71.990,-

elektromos 
szegélyvágó  

ALKo GTe 550
vágásszélesség: 30 cm, 

teljesítmény: 550 W,  
súly: 3 kg,  

5 év   
garancia
66278483

elektromos 
szegélyvágó 
hurricane  
hTI3525 
350 W,  
vágásszélesség: 25 cm, 
automata damiladagolás, 
5 év   
garancia
23668487

19.990,-
8.990,-

29.990,-

benzines sövényvágó  Ryobi RhT 2660R
motor: 26 cm3, teljesítmény: 0,8 LE, késhossz: 60 cm, 

max. vágási  kapacitás: 2,8 cm, súly: 5,1 kg,
5 év  garancia

20622642

Forgatható fogantyú!

Forgatható fogantyú!

elektromos sövényvágó  
Ryobi RhT 5150

500 W, késhossz: 50 cm, max. 2,2 cm ágvágás,  
súly: 2,40 kg, 5 év  garancia

66593317

elektromos sövényvágó  
Ryobi RhT 4550

450 W, késhossz: 50 cm,  
max. 2 cm ágvágás,  súly: 2,4 kg,  

5 év  garancia
66545479

14.990,-

18.990,- 44.990,-

10.990,-

elektromos  
szegélyvágó  

Ryobi RLT3525 
350 W, vágás- 

szélesség: 25 cm,  
félautomata  

damiladagolás 
5 év   

garancia
66593308

34.990,-

elektromos fűkasza 
AL-Ko bC1200

1200 w, vágásszélesség: 
23 cm (késsel) / 35 cm 

(damillal), Tipp automata 
damiladagolás,  

5 év   
garancia
66522719

29.490,-

Damilfejjel, késsel!

elektromos sövényvágó  
Ryobi RhT 7565 RL
750 W, késhossz: 65 cm,  

max. 3,4 cm ágvágás,  súly: 4,4 kg,  
5 év  garancia

66411163

Újdonság!

Újdonság!

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/al-ko-bc-4535-ii-benzinmotoros-fukasza-1100w-2-utemu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/al-ko-bc-4535-ii-benzinmotoros-fukasza-1100w-2-utemu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hurricane-hbti-75-benzinmotoros-szegelynyiro-750w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hurricane-hbti-75-benzinmotoros-szegelynyiro-750w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hurricane-hbti-75-benzinmotoros-szegelynyiro-750w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/al-ko-gte-550-premium-elektromos-szegelynyiro-550w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/al-ko-gte-550-premium-elektromos-szegelynyiro-550w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht-7565-rl-elektromos-sovenyvago-750w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht-7565-rl-elektromos-sovenyvago-750w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mcculloch-b43-bt-benzinmotoros-fukasza-1250w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mcculloch-b43-bt-benzinmotoros-fukasza-1250w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/al-ko-bc-1200-e-elektromos-fukasza-1200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/al-ko-bc-1200-e-elektromos-fukasza-1200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hurricane-hti-3525-elektromos-szegelynyiro-350w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hurricane-hti-3525-elektromos-szegelynyiro-350w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hurricane-hti-3525-elektromos-szegelynyiro-350w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rlt3525-elektromos-szegelynyiro-350w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rlt3525-elektromos-szegelynyiro-350w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/brichmeier-rapidon-6-benzines-kanna-6l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/brichmeier-rapidon-6-benzines-kanna-6l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht4550-elektromos-sovenyvago-450w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht4550-elektromos-sovenyvago-450w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht4550-elektromos-sovenyvago-450w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht5150-elektromos-sovenyvago-500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht5150-elektromos-sovenyvago-500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht5150-elektromos-sovenyvago-500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht5150-elektromos-sovenyvago-500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht-2660-r-benzinmotoros-sovenyvago-670w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rht-2660-r-benzinmotoros-sovenyvago-670w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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sarokcsiszoló bosch Gws 750-125
750 W, tárcsaátmérő: 125 mm,  
üresjárati fordulatszám: 11000 / perc,  
5 év  garancia 
24788014

19.990,-

3/8”-os légkulcskészlet,
abroncstöltőkészlet, 

spiráltömlő

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

44.990,-

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 

Kifutó termék!

39.990,-

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

Kompresszor  
herkules  

200 / 10 / 24
1100 W, olajmentes,  

24 l-es tartály,  
leadott légmennyiség:  

75 l/perc 7 bar-nál,  
108 l/perc 3 bar-nál,  

üres állapotból  
7 bar nyomásra  

kb. 2,5 perc alatt feltölt,  
max. 10 bar nyomás,  

5 év  garancia
20127952

Akkus csavarbehajtó bosch  

eAsYDRILL 1200
12 V / 1,5 Ah Li-ion akkuval, töltővel, kofferben 

5 év  garancia

66532231

29.990,- helyett

27.990,-

+27 részes 

tartozékszettel

19.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/herkules-twenty-kompresszor-180-10-24-1100w-tartozekokkal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/toolson-ts5500-asztali-korfuresz-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gws-750-125-sarokcsiszolo-750w-125mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/herkules-kompresszor-200-10-24-1100w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/karcher-k2-compact-car-home-t50-magasnyomasu-moso.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bosch-easydrill-1200-akkus-csavarozo-12v.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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Lapvibrátor
4 ütemű motor, szállító-

kocsival,  gumilappal 
Rp 800 

2,8 LE, lapméret: 
49,5 x 32 cm, 

8,2 kN tömörítő nyomás, 
súly: 56 kg

94.990,- 20821962
Rp1100 

5,5 LE, lapméret: 53 x 35 cm, 
11 kN tömörítő nyomás, 

súly: 67,5 kg
119.990,- 20820260

Rp1300
6,5 LE, lapméret: 54 x 42 cm, 

13 kN tömörítő nyomás, 
súly: 90 kg

134.990,- 20822309
5 év   

garancia94.990,-/tól

36.990,-
Kärcher K2 Compact Car & home
1400 w, max. vízszállítás: 360 l/óra, 4 m tömlővel, 
kétféle szórószárral, terasztisztítóval, mosókefével és 
habosítóval, 5 év  garancia 66361727

száraz-nedves porszívó 
Nilfisk buddy 18
1200 W, légszállítás: 
3600 l/perc, tartály: 18 l,  
vákuum: 200 mbar, 
5 év   garancia
66395902

18.990,-

MultiMaster Fein Top FMM350Q
350 W, rezgésszám: 10 000-19 500 / perc, QuickIN-szerszám befogás, 5 m kábellel,  
5 év  garancia
23825608

szett

99.990,-

130 bar

69.990,-

179.990,-

Magasnyomású mosó  
bosch Ghp 5-75X
2600 w, üzemi nyomás: 140 bar,  max. befolyási hőmérséklet: 50 °C, névleges szállítási mennyiség: 560 l/óra, indukciós motor,  

5 év  garancia
24894142

1 db csiszolólap 12 db csiszolópapírral, 1 db lyukasztott csiszolólap 
12 db csiszolópapírral, 1 db 115 mm-es átmérőjű csiszolótányér  
4 db lyukasztott csiszolópapírral, 1 db elszívóadapter, 1 db merev 
spakli, 1 db hss-szegmenses fűrészlap, 1-1 db e-Cut  Long-Life 
fűrészlap, 1 db keményfémszegmenses fűrészlap, 
 1 db keményfém ráspoly, 1 db műanyag koffer

Magasnyomású mosó 
bosch AQT 42-13
1900 w, max. vízszállítás: 420 l/óra,  
tömlőhossz: 7 m, Deluxe terasztisztító,  
autómosó kefe, 90°-os fúvóka,  
5 év  garancia 66470933

Maximum nyomás: 
185 bar!

polírozó einhell CC-po 1100/1e
1100 W, üresjárati  
fordulatszám: 1000-3500 / perc, tárcsaátmérő: 180 mm,  
kofferben tartozékokkal, 5 év  garancia 66595906

18.990,-

Újdonság!

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/fein-multimaster-fmm-350-qsl-top-oszcillalo-multigep-350w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/karcher-k2-compact-car-home-t50-magasnyomasu-moso.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/nilfisk-buddy-ii-18-szaraz-nedves-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bosch-aqt-42-13-magasnyomasu-moso.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-ghp-5-75x-magasnyomasu-moso.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/herkules-rp-800-b-lapvibrator-2090w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/einhell-cc-po-11-polirozogep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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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!

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,-

7.490,-

A megfelelő magasság 
az elemek egymásra 

helyezésével érhető el!
A 7 méteres teljes 

magasság ára: 
199.970,- Ft

65.990,-/tól

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

3 m munkamagasság 65.990,- 66282475 

5 m munkamagasság 69.990,- 66282493 

7 m munkamagasság 63.990,- 66282518

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

A 5 méteres teljes magasság ára: 135.980,- 

A 7 méteres teljes magasság ára: 199.970,-

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

15.990,-

Nagy teherbírású polc
5 polcos, szé. x ma. x mé.: 

90 x 180 x 40 cm, teherbírás: 175 kg,  
munkaasztalként is használható 10570279

profi költöztetőkarton  
bAUhAUs Cargo
   890,- 23015348

   990,- 20541242

1.190,- 23095313

7.490,-

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
175  
kg

Műanyag görgős tároló  
1  10 fiókkal

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

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

3  4 fiókkal
szé. x ma. x mé.: 30 x 67 x 38 cm 
7.190,-        20039996

4  3 fiókkal
szé. x ma. x mé.: 60 x 69 x 41 cm 

11.990,-    20038294
2

1

7.190,-/tól

3
4

bordázott  
fokok

szétcsúszást  
gátló gurtni

önbiztosító  
kampó

18.990,-/tól

890,-/tól

sokcélú  
alumíniumlétra 

fokok száma: 3 x 7,  
munkamagasság: 4,90 m, 

súly: 10,6 kg, szállítási  
méret: 1,95 m 

18.990,- 66574491

fokok száma: 3 x 9, 
munkamagasság: 6,30 m, 

súly: 16 kg, szállítási  
méret: 2,70 m 

24.990,- 66574507

fokok száma: 3 x 11,  
munkamagasság: 7,40 m,  

súly: 18 kg, 
szállítási méret: 3,1 m 

32.990,- 
66574516

*egyenletes terhelés esetén.
A termékeket dekoráció nélkül forgalmazzuk!

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/security-box-bh1-butorszef.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/regalux-combi-nagy-teherbirasu-allopolc-5-polcos-180x90x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-3-fiokos-64x41x69cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-4-fiokos-30x38x67cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-6-fiokos-30x38x67cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-cargo-profi-s-koltoztetodoboz-64l-50x37x35cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gorgos-muanyag-tarolo-10-fiokos-38x30x105cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gorgos-muanyag-tarolo-10-fiokos-38x30x105cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/regalux-xxm-nagy-teherbirasu-allopolc-4-polcos-180x140x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/regalux-xxm-nagy-teherbirasu-allopolc-4-polcos-180x140x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/security-box-mini-butorszef.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/centaure-helio-a-aluminium-allvany-3m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/centaure-univerzalis-aluminiumletra-3x7-fokos-din-en-131.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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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,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Összecsukható rekeszek bAUhAUs
összecsukható rekeszek, helytakarékos  
megoldások szállításra és tárolásra  
16 literes 1.190,- 10753041 
33 liter  1.490,-  66410179

1.490,-

16 l

1.190,-

Öszecsukható rekeszek bAUhAUs
32 literes 2.590,-  66468178 
62 literes 3.990,- 20230869

2.590,-/tól

Fedeles tároló wave
kicsi 695,- 20822594

Rattanhatású tárolókosár 
My style
barna és krém színben

8 liter 590,- 
66539913, 66366519

13 liter 990,- 
66539922, 66366494

18 liter 1.290,- 
66539931, 66366476

25 liter 1.790,- 
66539940, 66366458

695,-/tól 590,-/tól

1

4

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

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

3 2

db

645,-/tól

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

Tárolórekesz
EURO-normás,  

minőségi polietilén,  
hideg- és melegtűrő:  

–20 °C-tól +60 °C-ig, UV-álló, 
rekeszenként max. 50 kg,  

rakásolható max. 300 kg-ig

Élelmiszer tárolására is alkalmas

2.290,-/tól

Nyitott Méret Ár Cikkszám
 kb. 40 x 30 x 22 cm  20 l 2.290,- 10753254

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

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

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

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

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

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

db

1.290,-/tól

db

990,-/tól

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

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

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

https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-m-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-30l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-s-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-19l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xl-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-70l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xl-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-70l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xs-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-13-2l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-osszecsukhato-bevasarlokosar-16l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-osszecsukhato-rekesz-32l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-osszecsukhato-rekesz-32l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-osszecsukhato-tarolodoboz-32l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-osszecsukhato-tarolodoboz-62l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zeller-l-fenyo-fadoboz-28-8-l-24x30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/curver-style-s-rattanhatasu-kosar-krem-7l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/curver-style-s-rattanhatasu-kosar-krem-7l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/curver-style-rattanhatasu-kosar-bezs-30l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/curver-style-rattanhatasu-kosar-bezs-30l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/curver-style-m-rattanhatasu-kosar-sotetbarna-18l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/curver-style-m-rattanhatasu-kosar-sotetbarna-18l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-ruhatarolo-doboz-67x5-53-5x125cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-koltoztetodoboz-64l-58x33x33-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-xs-koltoztetodoboz-58l-45-5x34-5x41cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-x-koltoztetodoboz-82l-62-5x34-5x38cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gamma-tarolorekesz-20l-40x30x22cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zeller-s-fenyo-fadoboz-9-l-20x15x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zeller-m-fenyo-fadoboz-18-l-30x15x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zeller-l-fenyo-fadoboz-28-8-l-24x30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/jelenia-plast-wave-muanyag-tarolodoboz-5-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/curver-my-style-rattanhatasu-tarolokosar-s-8l-sotetbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/curver-my-style-rattanhatasu-tarolokosar-m-13l-sotetbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/curver-my-style-rattanhatasu-tarolokosar-xl-25l-sotetbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/curver-my-style-rattanhatasu-tarolokosar-xl-25l-sotetbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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15.990,-/tól

Mosogatószekrény  
egymedencés tálcával
méret: 824 x 800 x 600 mm 
fehér színben 
21.990,- 66583080 
sonoma tölgy színben 

25.990,- 66583099 (kép nélkül)

Minikonyha pantry 100  
hűtőszekrénnyel
nettó 73 literes hűtőrész,  
nettó 8 literes fagyasztórész, 
A+ energiaosztály, auto matikus 
leolvasztás, változtatható 
ajtónyitás, elektromos gyors főző-
lap: 145 mm, 1500 W teljesítmény, 
normál főzőlap: 180 mm, 
1500 W teljesítmény, 
megfordítható mosogató-felsőrész
60064550

79.990,- 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

Mosogatószekrény  
kétmedencés tálcával
méret: 824 x 800 x 600 mm 
fehér színben 
31.990,- 66583105 (kép nélkül) 
sonoma tölgy színben 

33.990,- 66583114

Mosogató-
szekrényekhez  
felső szekrények
méret: 596 x 800 x 322 mm 
fehér színben 
12.990,- 66583123 
sonoma tölgy színben 

14.990,- 66583132

8.990,-

15.990,-

Rozsdamentes 
mosogatótálca 
blanco
kétmedencés, méret: 
780 x 435 mm 
60065614

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

2 db tartókonzollal, 
légtelenítővel, záródugóval

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

*Méretek mm-ben Teljesítmény Cikkszám Ár

11K  600 x 600 856 W 66127284 7.190,-
22DK 600 x 400 1066 W 66119245 7.650,-
22DK 600 x 600 1600 W 66091051 10.490,-
22DK 600 x 800 2133 W 66091060 13.250,-
22DK 600 x 1000 2666 W 66091088 15.950,-
22DK 600 x 1200 3199 W 66091097 18.650,-
22DK 600 x 1400 3732 W 66091103 21.670,-
22DK 600 x 1600 4266 W 66091112 24.990,-
22DK 600 x 1800 4799 W 66119263 27.990,-

Íves törölközőszárító- 
radiátor
fehér 
1200 x 600 mm     
15.990,-    66108863 
1400 x 600 mm    
17.990,-    66109848 
1600 x 600 mm 
19.990,-    66109866

21.990,-/tól

12.990,-/tól

31.990,-/tól

8.790,-

Újdonság!

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

7.190,-/tól

https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-magasszekreny-40x205x57cm-2-ajtos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/pantry-100-minikonyha.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/blanco-top-ed-8x4-c-ketmedences-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/geberit-ap-110-alacsony-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/livinox-n-142ks-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gorenje-siligor-km3-bezs-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/admiral-eu2-elektromos-forroviztarolo-50l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sanica-ives-torolkozoszarito-radiator-1200x600mm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sanica-11k-600x600xmm-acellemez-panelradiator.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/mosogatoszekreny-egy-medences-82-4x80x60cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/mosogatoszekreny-ket-medences-82-4x80x60cm-sonoma-tolgy.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/felsoszekreny-mosogatoszekrenyhez-59-6x80x32-2cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/felso-szekreny-mosogatoszekrenyhez-59-6x80x32-2cm-sonoma-tolgy.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
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beépíthető mikrohullámú sütő 
Gorenje bM300x
66522074

39.990,-

beépíthető 
mosogatógép Gorenje
kezelőpaneles GI 61010X 
66526623

integrálható GV 61010 
66526614

db

89.990,-

+

+
+

bhp e10X  
kihúzható inox páraelszívó
LED-világítással  
23.990,- 66475789 

G64X inox gázfőzőlap  
4 égővel 36.990,- 66545433

bo615e01XK  
multifunkciós sütő  
59.990,- 66522029

eC610sC kerámia-főzőlap  
49.990,- 66522047

szettben kerámia-főzőlappal vásárolva: 

122.970,-    66577074

Megtakarítás: 11.000,-

szettben gázfőzőlappal vásárolva: 

109.970,-      66577056

Megtakarítás: 11.000,-

+

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

7.490,-/tól

https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-magasszekreny-40x205x57cm-2-ajtos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gorenje-bm300x-beepitheto-mikrohullamu-suto.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gorenje-gv61010-beepitheto-mosogatogep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-felsoszekreny-30x60x30cm-vegzaro.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-felsoszekreny-60x40x32cm-1-ajtos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-felsoszekreny-60x40x32cm-1-ajtos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-felsoszekreny-80x60x32cm-2-ajtos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-felsoszekreny-60x34x32cm-1-felnyilo-ajtos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-magasszekreny-60x205x57cm-suto-mikro.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-magasszekreny-40x205x57cm-2-ajtos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-alsoszekreny-87x35x60cm-vegzaro.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-alsoszekreny-87x40x60cm-1-ajtos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-mosogatoszekreny-87x80x60cm-2-ajtos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-alsoszekreny-87x80x60cm-2-ajtos-2-fiokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-alsoszekreny-87x60x60cm-fozolaphoz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/levente-konyhabutor-alsoszekreny-87x40x60cm-3-fiokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gorenje-beepitheto-haztartasigep-szett-a.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gorenje-beepitheto-haztartasigep-szett-b.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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hidromasszázs zuhanykabin TR70
méret: 90 x 209 x 90 mm, fekete színű üveg hátfalak, 
akril zuhanytálca fémmerevítéssel és -lábakkal, 
6 db hátmasszírozó fúvóka, esőztető zuhanyfej  
és kézizuhany, digitális kezelőpanel, rádió beépített 
hangszóróval, ventilátoros szellőzés, piperepolc, 
felhajtható ülőke
66585165

Zuhanykabin scorpio
90 x 90 x 190 cm, íves, zuhanytálca nélkül, 6 mm vastag 
biztonsági üveg, 2 db pivot rendszerű nyílóajtó, polírozott 
alumínium profil, krómozott fogantyú 66537209

Zuhanytálca scorpio kabinhoz
lapos, íves, akril, 11,5 cm-es, króm  
leeresztőszeleppel, szifonnal, 
90 x 90 x 4 cm 66537227 
magas, íves, akril, 11,5 cm-es, króm 
leeresztőszeleppel, szifonnal, 
90 x 90 x 14 cm 66537245 (kép nélkül) 
33.890,-

89.890,-

Csaptelepcsalád 
Frost
matt fehér/króm, 
egykaros 

1  mosdócsaptelep 
18.990,- 24600367

2  zuhanycsaptelep 
19.990,- 25602791 
(kép nélkül)

3  kádtöltőcsaptelep 
23.990,- 25610129 
(kép nélkül)

Csaptelepcsalád 
Alicante
Mosdócsaptelep
14.900,- 
20279853 
Zuhanycsaptelep
14.900,- 
20286570 
(kép nélkül)

Kádtöltőcsaptelep
16.990,- 
20286589 
(kép nélkül)

14.900,-/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 
20132822

14.990,-

Zuhany- 
garnitúra  

Zenta
króm, 60 cm  

hosszú zuhanyrúddal,  
2 funkciós zuhanyfejjel

66123130

Csaptelepcsalád eGeo II
mosogató csaptelep, 
egykaros, fényes króm,  
álló kialakítás 
12.900,-   20311728

Mosdócsaptelep 
10.490,-  13050370 
(kép nélkül)

Kádtöltőcsaptelep 
13.900,-  13050387 
(kép nélkül)

Zuhanycsaptelep 
9.900,-  13050394 
(kép nélkül)

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
66485034

18.990,-/tól

Zuhanygarnitúra  
Croma select e 

Vario Unica 
nagyméretű, szögletes 

zuhanyfej  
(Ø 110 mm)  
3 különböző 

funkcióval, kényelmes 
vízsugárválasztás  

a Select gombbal,  
Quick-Clean funkció  

a szennyeződések és  
a vízkő ellen, maximális 

átfolyási mennyiség 
(3 bar mellett):  

15 l/perc
66433608

31.990,-17.990,-

79.990,-

9.900,-/tól

89.990,-

https://www.bauhaus.hu/camargue-alicante-mosdo-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mixomat-boston-zuhanyszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mixomat-boston-zuhanyszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/camargue-frost-mosdo-csaptelep-feher-krom.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hansgrohe-croma-select-e-vario-unica-zuhanyszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-tc01-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x210cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/wellis-scorpio-zuhanykabin-ives-90x90x190cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/wellis-myline-smc-zuhanytalca-90x90x4cm-ives-lapos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-tr70-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x209cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kludi-zenta-zuhanyszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/camargue-egeo-ii-zuhany-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
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Mosdó Los Angeles strong
fehér, szaniterkerámia, 
csaplyukkal és túlfolyóval, 
szögletes lekerekített forma, 
60 x 16,5 x 46 cm
25471487 

Mosdó Los Angeles soft
fehér, szaniterkerámia, 
csaplyukkal és túlfolyóval, 
szögletes lekerekített forma, 
60 x 12 x 47 cm
25503450 

29.990,-

szabadon álló kád wellis myline Arezzo180 x 87 x 65 cm, fekete, dupla falú,  le- és túlfolyó, szifon, rejtett szintező láb66582236
(szakáruházainkban csak vevőrendelésre kapható!)

23.990,-

33.990,-

Fali-wC 
Los Angeles

fehér, 
szaniterkerámia, 

perem nélküli, 
mély öblítésű, 

hátsó kifolyású, 
szögletes, 

lekerekített forma, 
35 x 36,5 x 52 cm

25503469

wC-ülőke 
Los Angeles

 duroplaszt, 
lecsapódásgátlóval, 

gyorsszerelésű,  
34,6 x 3,9 x 43 cm

25503478

13.990,-

49.990,-

wC-ülőke Miami
fehér,  
lecsapódás gátlóval
20345639

5.790,-
wC-ülőke shINe LeD
fehér, duroplaszt, lecsapódás gátlóval, beépített érzékelő,  
a LED csak sötétben lép működésbe,  
a működéshez szükséges elem nem tartozék! (2 x AA) 
20835024

13.990,-

Mosdó pampero
fehér szaniterkerámia, szögletes lekerekített forma, 
40,5 x 40,5 x 14,5 cm 
22678535

17.900,-

Ráépíthető mosdó My Joys
öntöttmárvány, fehér, szé. x ma. x mé.:  
58,5 x 20 x 38,5 cm
66541617

38.800,-

Újdonság!

Újdonság!

ExKluzíV 
Webshop termék

239.990,-
A termék webáruházunkban kapható: 

www.bauhaus.hu

Monoblokkos 
wC-szett piano

hátsó vagy 
alsó kifolyású, 

öblítőtartály, 
ABS-WC-ülőke, 

készre szerelt 
66040114, 66040123 

A készlet erejéig!

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

A WC-ülőke külön 
megvásárolható!

https://www.bauhaus.hu/camargue-frost-mosdo-csaptelep-feher-krom.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/miami-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/poseidon-shine-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/cameo-pampero-dizajnmosdo-41x41cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-strong-mosdo-46x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-soft-mosdo-47x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-melyoblitesu-fali-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/my-joys-mosdo-58-5x20x38-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/wellis-myline-arezzo-black-szabadonallo-furdokad-fekete-180x87x66cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kolo-piano-hatso-kifolyasu-monoblokkos-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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wC-tartály Dömötör
alsó, közép és felső építésű, 
6-8 literes, víztakarékos, láncos 
60205562

5.499,-

wC-tartály Dömötör Lux
középmagas és magas szerelhetőség, 
víztakarékos kivitel 0,5 l és 10 l között, 
vízpára elleni szigetelés
66416973

7.550,-

wC-tartály eCo-MK Dömötör 
félmagas szerelésű, víztakarékos, 0,5 l és 
10 liter közötti, tetszőleges vízmennyiség
66284693

wC-tartály Dömötör eCo-M
felső szerelésű kivitel, pára ellen szigetelt 
tartály, mindkét oldalról beköthető, 0,5 és 
10 liter között, tetszőlegesen választható 
vízmennyiség  66284666  

7.440,-

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

10.590,-

wC-tartály 
Ap116 Geberit
hang- és hőszigetelt,  
2 öblítési funkció, 
3/6 literes, 3 oldalról is 
beköthető
66161936

12.590,-

wC-tartály  
Ap116 plus
alacsony szerelésű, 
2 db vízkőoldó- és 
fertőtlenítő tabletta 
helyezhető bele, 
a tabletta külön 
megvásárolható!
66186319

16.990,-

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

19.990,-  66444512

Fehér nyomólap  
4.990,- 66444530

Krómszínű nyomólap  
5.990,- 66444521

19.990,-/tól

Falba építhető  
wC-tartály Kombifix  
basic Geberit
hagyományos falazatokhoz, 
befalazható vagy 
eléfalazható, szigetelt UP 
100-as tartállyal,  
hézag- és résmentes kivitel,  
négy ponton rögzíthető  
szerelőkeret, nyomólap 
nélkül Delta nyomólappal 
használható!  
39.990,-  66284338

fehér nyomólap,  
Delta 20 Geberit  
9.990,-  66284374

króm nyomólap,  
Delta 21 Geberit 
13.990,-  66284417

39.990,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

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-
mennyiség, 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

55.990,-

Darálós wC 
sanilift 

háztartási kivitel 
76.990,- 66417790

félipari kivitel  
99.990,- 66417806

76.990,-/tól

8.340,-

https://www.bauhaus.hu/domotor-magas-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/domotor-lux-kozep-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/domotor-echo-km-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/domotor-echo-m-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/geberit-ap-112-univerzalis-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sanica-falsik-alatti-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sanica-p03-krom-nyomolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sanica-p03-feher-nyomolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/geberit-duofix-basic-falsik-alatti-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/geberit-delta-20-nyomolap-wc-tartalyhoz-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/geberit-ap-116-alacsony-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/geberit-ap-116-plus-alacsony-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sanipump-basic-wc-2-daralos-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/geberit-kombifix-basic-falsik-alatti-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/geberit-delta-20-nyomolap-wc-tartalyhoz-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/geberit-delta-21-nyomolap-wc-tartalyhoz-krom.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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wC-ülőke bidé- 
funkcióval
fenék- és női intim 
zuhannyal, szárító-
funkcióval, ülőke fűtéssel, 
lecsapódás gátlós  
wC-ülőkével, LeD-éjszakai 
fény, 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,-

bidé csaptelep start edge 
króm, egykaros kivitel 
66335421
5 év garanciával!

bidé csaptelep  
start eco
króm, egykaros kivitel    

66253046 5 év garanciával!

automata leeresztővel

piszoár Alföldi bázis
felső bekötésű,  
fehér, kerámia
60120957

bidé Alföldi bázis
fehér, kerámia, 
csapfurattal, 
túlfolyóval, 
alsó 
kifolyású
60120948

wC-kefe-garnitúra 
Venus Rumba
matt, nemesacél,  
három formában,  
magasság: 37 cm
23583678,  
23576890,  
23577042

9.860,-

3.990,-

wC-kefe-
garnitúra pisa
fekete / króm,  
fehér / króm, 
szürke / króm 
színekben
24607748, 24605025, 
24605432

Fürdőszobai fellépő KeLLI 
műanyag, több színben,  
39 x 31 x 18 cm 
25046894, 25059892, 25063316, 
25063909, 25063918, 25064106

wC-ülőke-szűkítő 
gyermekeknek
műanyag  
zöld     890,- 66295215

hello Kitty 1.990,- 25784291

db

1.690,-

db

2.590,-

Fürdőszobaszőnyeg
50 x 80 cm, különböző 
mintákkal, 100% poliészter, 
30 °C-on mosható
25700279, 25700288, 25713408, 
25715750, 25700297, 25708802, 
25710214, 25711961

890,-/tól

22.790,- 99.990,-

szennyestartó  
és ülőke
35 x 60 cm, univerzális 
tároló, akár szennyes 
ruha vagy gyerekjáték, 
de előszobában 
esernyő tárolására is 
alkalmas, kipárnázott, 
stabil fafedelének 
köszönhetően ülőkének 
is használható,  
négyféle mintával 
23159583, 23157736,  
23133648, 23132894

13.390,-

Fali wC bidé-
funkcióval harmony
beépített csapteleppel, 
wC-ülőke nélkül! 
A termék vevőrendelésre 
kapható!

99.990,-  24824404

wC-ülőke harmony 
lecsapódásgátlóval, 
fémzsanérral

19.890,-  
24822134

22.490,-17.900,-

db

8.590,-

https://www.bauhaus.hu/grohe-start-eco-bidecsaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/grohe-start-edge-bidecsaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gyermek-wc-szukito-muanyag-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gyermek-wc-szukito-muanyag-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hello-kitty-gyermek-wc-szukito-muanyag-pink.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/popodusche-nb09d-bidefunkcios-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/alfoldi-bazis-piszoar-felso.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/alfoldi-bazis-bide.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/harmony-fali-wc-bide-funkcioval.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/harmony-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-zen-garden-szennyestarto-ulokevel-35x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-zen-garden-szennyestarto-ulokevel-35x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-sealife-szennyestarto-ulokevel-30x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-ostsee-szennyestarto-ulokevel-35x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-beach-szennyestarto-ulokevel-35x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-rumba-wc-kefe-garnitura-trapez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-rumba-wc-kefe-garnitura-ivelt.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-rumba-wc-kefe-garnitura-kerek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-pisa-wc-kefe-garnitura-fekete-krom-70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-pisa-wc-kefe-garnitura-feher-krom-70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-pisa-wc-kefe-garnitura-szurke-krom-70cm.html??utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kelli-furdoszobai-fellepo-muanyag-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kelli-furdoszobai-fellepo-muanyag-sotetkek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kelli-furdoszobai-fellepo-muanyag-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kelli-furdoszobai-fellepo-muanyag-turkizkek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kelli-furdoszobai-fellepo-muanyag-pink.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/kelli-furdoszobai-fellepo-muanyag-lila.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/camargue-zen-garden-furdoszobaszonyeg-szurke-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-sea-side-furdoszobaszonyeg-bezs-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-sea-side-furdoszobaszonyeg-bezs-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-muschel-furdoszobaszonyeg-bezs-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-stein-furdoszobaszonyeg-bezs-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-stein-furdoszobaszonyeg-bezs-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-steine-furdoszobaszonyeg-szurke-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-steine-furdoszobaszonyeg-szurke-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-oriental-furdoszobaszonyeg-feher-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-oriental-furdoszobaszonyeg-feher-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-be-free-furdoszobaszonyeg-szurke-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-be-free-furdoszobaszonyeg-szurke-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/camargue-kunst-furdoszobaszonyeg-kek-50x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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Fürdőszobabútor Tao
A szett tartalma: 
Mosdó-alsószekrény Tao: magasfényű fehér, 125 cm széles, 
két oldalsó polcos tároló, és két csillapított záródású fiók 
fémfogantyúkkal   149.990,- 21291090

Üvegmosdó Tao (szé. x ma. x. mé.): 128,3 x 1,5 / 12 x 54,3 cm
74.890,- 21292376 Csaptelep és dekoráció nélkül!

szett

224.880,-

Tükör platani 5
120 x 70 cm, LED-világítással, szenzoros  

kapcsolóval, a tükör „A” energiaosztályba  
tartozó, beépített LED-világítást tartalmaz

20687562

58.590,-

Fürdőszobabútor  
simply III.

1  alsószekrény mérete  
(szé. x ma. x mé.):  

66 x 88 x 42 cm,  
Saval 2.0 

kerámiamosdóval,  
2 nyíló ajtóval  

és 1 csillapított, 
önbehúzós fiókkal, 

krómozott  
fogantyúval  

és szintezhető  
lábakkal,  

natúr Nebraska  
tölgy színben 

76.100,- 
66424541   

Csaptelep és  
dekoráció nélkül!

2  tükrösszekrény 
mérete  

(szé. x ma. x mé.):  
54,4 x 74 x 13,8 cm,  

2 belső polccal,  
balos nyitású  

tükrös ajtóval,  
natúr Nebraska  

tölgy színben 
45.300,- 

66424550 
Csaptelep és  

dekoráció nélkül!

szettár

121.400,-

1

Fürdőszobabútor 
Vulcano
a szett tartalma:  
Tükrösszekrény  
(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 

Mosdó 
81 x 51 cm, kerámia, fehér 
46.600,- 22877420

Mosdó-alsószekrény  
(szé. x ma. x mé.):  
72 x 52 x 46 cm, korpusz  
és front: magasfényű,  
fehér színű, lakozott,  
2 db Soft-Close rendszerű  
fiókkal, krómozott 
fémfogantyúval 
76.990,- 22883940

Csaptelep és  
dekoráció nélkül!

Gurulós polc
1  Montreal 
3 polccal, krómozott,  
görgős 
ma. x szé. x mé.:  
74 x 40 x 32 cm 
8.590,- 13082238

2  Vancouver
4 polccal,  
krómozott, görgős 
ma. x szé. x mé.: 
97 x 40 x 32 cm 
8.990,- 13082245

8.590,-/tól
szett

198.580,-

Mosdóhely csapteleppel és 

szifonnal ALeX
magasfényű fehér, 2 ajtós, 

kerámiamosdóval, 84 cm magas,  

44 cm mély, lapra szerelt

55 cm  41.990,- 66589787

65 cm  45.990,- 66589796

41.990,-/tól

26.990,-/tól

Tükör  
LeD-világítással és órával Chrystal Creek 

50 x 70 cm, 96 db beépített LeD-del  
(A++ energiaosztály), Ip20 védelemmel és  

beépített LeD-órával 22649878

Tükrösszekrény Valeria
beépített LeD-világítással, tükrös ajtóval,  
a fényforrás energiaosztálya: A++
50 x 66 x 17 cm    
26.990,-     
66423520  
61 x 66 x 17 cm     
31.490,-     
66423539

23.990,-

2

1

2

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/venus-montreal-allvany-krom-gurulos-3-polcos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-vancouver-allvany-krom-gurulos-4-polcos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/riva-platani5-falitukor-led-vilagitassal-120x70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salsa-tao-mosdo-alsoszekreny-feher-125x50x53-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salsa-tao-mosdo-uveg-feher-128cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/crystal-creek-tukor-led-vilagitassal-es-oraval-50x70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/riva-vulcano-mosdo-51x81cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/riva-vulcano-tukrosszekreny-80x64-8x14cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/riva-vulcano-mosdo-alsoszekreny-52x72x46cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/valeria-led-tukrosszekreny-50x66x17cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/simply-2-0-60-a-1-nnt-mosdohely-60x41-5x88cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/uni-50p-t-1-nnt-tukrosszekreny-50x13-5x70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/alex-55-mosdohely-csapteleppel-es-szifonnal-feher-55cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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Falicsempe Metro
10 x 20 cm, fényes fehér vagy fényes  
fekete színben, szélein fózolt, 0,5 m² / csomag

fehér 2.445,- / csomag,   4.890,- / m² 66375427

fekete 2.690,- / csomag,  5.380,- / m² 66375436

m²

4.890,-/tól

m²

3.100,-/tól

raklapos ár

Falicsempe Arktis
30 x 60 cm, fényes fehér csempe, 
1,25 m² / csomag, 4.113,- / csomag, 

3.290,- / m2

Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 32 csomag) 3.875,- / csomag, 
3.100,- / m2 22295882

Falicsempék
fehér, fényes és matt felülettel

10 x 10 cm, 1 m² / csomag, 4.390,- / csomag,  
4.390,- / m²  66517797, 66517803 
10 x 30 cm, 0,81 m² / csomag, 3.232,- / csomag, 
3.990,- / m²  20391368 
15 x 15 cm, 1 m² / csomag, 2.045,- / csomag,  
2.045,- / m² 66048978, 66048969 
20 x 20 cm, 1 m² / csomag, 1.999,- / csomag,  
1.999,- / m² 66011040, 66011031 
20 x 25 cm, 1,5 m² / csomag, 3.068,- / csomag, 
2.045,- / m² 66011068, 66011059 
20 x 50 cm, 1,3 m² / csomag, 5.187,- / csomag,  
3.990,- / m²  22204897, 22218320 
25 x 33 cm, 1,4 m² / csomag, 4.746,- / csomag,  
3.390,- / m² 23014442, 22995872 

25 x 40 cm, 1,5 m² / csomag, 5.535,- / csomag,  
3.690,- / m² 66098487, 66098496 
30 x 60 cm, 1,44 m² / csomag, 7.906,- / csomag, 
5.490,- / m² 20139188, 20200288 
30 x 90 cm, 0,81 m² / csomag, 6.715,- / csomag, 
8.290,- / m² 20228590, 20235350 
60 x 120 cm, 2,16 m² / csomag,  
29.138,- / csomag, 13.490,- / m² 23812895, 24663485

60 x 120 cm

Dekorcsempe  
pop Art
30 x 60 cm, fényes, 
3 féle mintával
2.790,-/db (1 m2 = 15.500,-)

66581251

db

2.790,-

R9

  
peI IV

m²

4.990,-/tól

padlólap bétera blanco
33,3 x 33,3 cm, 1 m2 / csomag, beltéri 
használatra, 4.990,- / csomag, 
4.990,- / m2 66580647

m²

1.999,-/tól

30 x 90 cm

30 x 60 cm

25 x 40 cm

25 x 33 cm
15 x 15 cm

20 x 50 cm

20 x 25 cm

20 x 20 cm

fehérben
Kompetencia

10 x 30 cm

10 x 10 cm

Újdonság!

Újdonság!

Greslap superblack & superwhite
30 x 60 cm, polírozott greslap fekete és fehér színben,  

1,44 m² / csomag, fekete, 11.362,- / csomag, 7.890,- / m2  

Raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 32 csomag)  
10.786,- / csomag, 7.490,- / m2 20379780

fehér, 12.082,- / csomag, 8.390,- / m2 
Raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 32 csomag)  

11.448,- / csomag, 7.950,- / m2 20379212

fagyálló 
peI IV

R9

R9

fagyálló 
peI III

Greslap Cambia
rektifikált, fekete és fehér színben, szaténfényes 
felület, 59,7 x 59,7 cm, 1,43 m2 / csomag 
10.854,- / csomag, 7.590,- / m2

fehér 66580197, fekete 66580203

m²

7.590,-

fagyálló 
peI V

m²

7.490,-/tól

raklapos ár

https://www.bauhaus.hu/palazzo-ambiente-falicsempe-snowwhite-fenyes-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/palazzo-ambiente-falicsempe-snowwhite-fenyes-30x90-0-81m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/palazzo-ambiente-falicsempe-snowwhite-fenyes-30x90-0-81m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/palazzo-ambiente-falicsempe-snowwhite-fenyes-30x90-0-81m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/falicsempe-feher-fenyes-10x30cm-0-81m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/falicsempe-feher-fenyes-10x30cm-0-81m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/falicsempe-feher-fenyes-10x30cm-0-81m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/palazzo-futura-falicsempe-feher-fenyes-20x50cm-1-3m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/palazzo-futura-falicsempe-feher-fenyes-20x50cm-1-3m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/arktis-neu-weiss-30x60cm-1-25m2-falicsempe.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/meissen-ice-falicsempe-feher-fenyes-25x33cm-1-4m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/snowwhite-falicsempe-feher-fenyes-60x120cm-2-16m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/snowwhite-falicsempe-feher-fenyes-60x120cm-2-16m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/snowwhite-falicsempe-feher-fenyes-60x120cm-2-16m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/snowwhite-falicsempe-feher-fenyes-60x120cm-2-16m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zalakeramia-falicsempe-feher-fenyes-20x20cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zalakeramia-falicsempe-feher-fenyes-20x25cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zalakeramia-falicsempe-feher-fenyes-15x15cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zalakeramia-falicsempe-feher-fenyes-15x15cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zalakeramia-falicsempe-feher-fenyes-25x40cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zalakeramia-falicsempe-feher-fenyes-25x40cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/metro-falicsempe-feher-10x20cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/metro-falicsempe-feher-10x20cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/metro-falicsempe-feher-10x20cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/metro-falicsempe-feher-10x20cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/metro-falicsempe-fekete-10x20cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/metro-falicsempe-fekete-10x20cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/metro-falicsempe-fekete-10x20cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/metro-falicsempe-fekete-10x20cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/alaska-falicsempe-feher-fenyes-10x10cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/pop-art-mix-dekorcsempe-30x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/betera-blanco-padlolap-feher-fekete-33-3x33-3cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/superwhite-padlolap-polirozott-feher-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/superblack-padlolap-polirozott-fekete-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/cambia-padlolap-feher-59-7x59-7cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0037&utm_term=&utm_content=kw18
https://www.bauhaus.hu/cambia-padlolap-fekete-59-7x59-7cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0037&utm_term=&utm_content=kw18
https://www.bauhaus.hu/cambia-padlolap-fekete-59-7x59-7cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0037&utm_term=&utm_content=kw18
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1

2

2
Falicsempe Amalia
1  fehér, 30,8 x 60,8 cm, 1,12 m2 / csomag, 6.373,- / csomag, 5.690,- / m2  

Raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 40 csomag)  
5.813,-/ csomag, 5.190,-/m2  66580586

2  fehér, szürke strukturált, 30,8 x 60,8 cm,  
1,12 m2 / csomag, 7.269,- / csomag, 6.490,- / m2

Raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 40 csomag)  
6.597,-/ csomag, 5.890,-/m2       66580601, 66580595

3  Dekorcsempe Amalia
30,8 x 60,8 cm, 3.890,- / db, 20.773,- / m2 66580577

4  Dekorcsempe Amalia (szelet)
23,7 x 7,8 cm, 0,67 m2 / csomag, 36 db / csomag,  
4-féle mintával, vegyesen csomagolva,  
4.884,- / csomag, 7.290,- / m2 66581084

3
4

m²

5.190,-/tól

raklapos ár

m²

9.890,-
Greslap epoxy 
59,8 x 59,8 cm, polírozott greslap, szürke és bézs színben, 
1,43 m² / csomag, 14.143,- / csomag, 9.890,- / m²
66491369, 66491378

fagyálló 
peI IV

1  Falicsempe Majolika
11,5 x 11,5 cm,  fényes fehér,
0,5 m² / csomag, 2.995,- / csomag,  
5.990,- / m² 66449997

2  Majolika  
Rotundo dekor
11,5 x 11,5 cm 

940,- / db (71.078,- / m2) 
66450023

1

2

m²

5.990,-

m²

3.790,-/tól

Falicsempe Delice
1  fehér, szürke és mentaszínben, 

22,3 x 44,8 cm, 1,5 m2 / csomag, 
5.685,-/ csomag, 3.790,- / m2

66572255, 66573568, 66572264

2  fehér és szürke strukturált, 
22,3 x 44,8 cm, 1,5 m2 / csomag, 
6.285,-/csomag, 4.190,- / m2

66572273, 66573629

3  Dekorcsempe Delice
virágmintás vagy fehér strukturált,  
22,3 x 44,8 cm / db 
1.990,- / db (19.920,- / m2)
66572228, 66572237

4  bordűr Delice
4,5 x 44,8 cm / db, 1.410,- / db
66572246

5  Greslap Delice
15,8 x 59,8 cm, mázas greslap,  
0,9 m2 / csomag, 5.571,-/csomag

6.190,- / m2 66572219

fagyálló 
peI IV

1

1

1

2

2

4

3

3

5

R9

2

2

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/delice-falicsempe-szurke-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-falicsempe-szurke-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-falicsempe-szurke-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-falicsempe-menta-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-falicsempe-menta-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-falicsempe-menta-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-falicsempe-feher-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-falicsempe-feher-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-falicsempe-feher-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-dekorcsempe-viragos-22-3x44-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-dekorcsempe-feher-22-3x44-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-bordur-feher-4-5x44-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-str-falicsempe-szurke-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-str-falicsempe-szurke-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-str-falicsempe-feher-22-3x44-8cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/delice-padlolap-feher-15-8x59-8cm-0-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/amalia-dekorcsempe-kicsi-23-7x7-8cm-0-66m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/amalia-dekorcsempe-kicsi-23-7x7-8cm-0-66m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/amalia-dekorcsempe-kicsi-23-7x7-8cm-0-66m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/amalia-falicsempe-feher-30-8x60-8cm-1-12m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/amalia-falicsempe-feher-30-8x60-8cm-1-12m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/amalia-str-falicsempe-feher-30-8x60-8cm-1-12m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/amalia-str-falicsempe-szurke-30-8x60-8cm-1-12m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/amalia-str-falicsempe-szurke-30-8x60-8cm-1-12m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/amalia-dekorcsempe-nagy-30-8x60-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-epoxy-padlolap-szurke-59-8x59-8cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-epoxy-padlolap-bezs-59-8x59-8cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-epoxy-padlolap-bezs-59-8x59-8cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-majolika-falicsempe-11-5x11-5cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-majolika-falicsempe-11-5x11-5cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-majolika-rotundo-dekorcsempe-11-5x11-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23


o6 Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

all  in whiteAll in white család termékei:

m²

7.890,-/tól

3

1

1

6

2

2

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 
66485335, 66485344 (kép nélkül)

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

6  Dekorcsempe Mozaik 
30,6 x 28,2 cm, fehér, vastagság: 10 mm, beltéri 
használatra, 3.490,- / db, 40.444,- / m2 66485353

Keresse az All in white burkolatok további  
termékeit szakáruházainkban!

1  Falicsempe Rubra
kétféle színben, 29,8 x 59,8 cm,  
1,07 m2/csomag, 7.479,- / csomag,  
6.990,- / m2  
66551272, 66551281

2  Dekorcsempe Rubra
strukturált felület, 29,8 x 59,8 cm,  
1,07 m2/csomag, 8.335,- / csomag,  
7.790,- / m2 66551306

3  Mozaik Rubra
wood színben, 29,8 x 29,8 cm,  
26.913,- / m2, 2.390,- / db    
 66551263

2

1

1

4

5 3

fagyálló 
peI IV

m²

6.290,-/tól

1  Falicsempe Majolika 
20 x 20 cm, mázas, matt felület,  
krém színben, 1 m2 / csomag, 
6.500,-/ csomag, 6.500,- / m2

2  Dekorcsempe Majolika
20 x 20 cm, mázas,  
matt felülettel, krém színben, 
4 különböző mintával kapható, 
1.790,- / db (44.750,- / m2)

3  bordűr Majolika
20 x 42 cm,  670,- / db
A termékek a Fürdők Világa osztályon  
kizárólag vevőrendelésre kaphatók!

m²

6.500,-/tól

2

2

3

1

padlólap Rubra
4  44,8 x 44,8 cm, grey színben,  

1,6 m2/csomag, 10.064,- / csomag  
6.290,- / m2 66551245

5  14,8 x 59,8 cm, wood színben,  
0,9 m2/csomag, 6.291,- / csomag, 
6.990,- / m2 66551254

https://www.bauhaus.hu/tubadzin-all-in-white-falicsempe-szurke-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-all-in-white-falicsempe-feher-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-all-in-white-mozaik-feher-30-6x28-2cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rubra-falicsempe-grafit-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rubra-falicsempe-grafit-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rubra-falicsempe-szurke-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rubra-dekorcsempe-wood-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rubra-mozaik-wood-29-8x29-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rubra-padlolap-szurke-44-8x44-8cm-1-6m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rubra-padlolap-szurke-44-8x44-8cm-1-6m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rubra-padlolap-wood-14-8x59-8cm-0-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rubra-padlolap-wood-14-8x59-8cm-0-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rubra-padlolap-wood-14-8x59-8cm-0-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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1

2

1  Falicsempe obsydian 
59,8 x 29,8 cm, fehér és szürke 
színben, 1,07 m2 / csomag,  
8.121,- / csomag, 7.590,- / m2

66414685, 66414676

2  Dekor obsydian 
59,8 x 29,8 cm,  
kétféle színben

4.490,- / db (25.196,-/m2)

66414658, 66414649

3  bordűr  
Listello obsydian
acél, 1,5 x 59,8 cm

2.190,-/db
66414667 (kép nélkül)

4  padlólap obsydian 
44,8 x 44,8 cm, mázas greslap,   
1,6 m2 / csomag,  
12.304,- / csomag,  
7.690,- / m2

66414630

m²

7.690,-

m²

7.590,-

1

2

fagyálló 

peI IV

4

Greslap Versailles bloom 
30 x 60 cm, mázas greslap, gyöngyház-,  

fekete és zöld színben, 1,44 m2 / csomag,  
5.746,- / csomag, 3.990,- / m2  

Raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 32 csomag):5.458,- / csomag,  

3.790,- / 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 

Raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 32 csomag): 
5.458,- / csomag, 3.790,- / m² 

66569716, 66569734, 66569752

fagyálló 
peI IV

Falicsempe Concept 
bézs és szürke színben, 30 x 90 cm, fényes,  
1,08 m² / csomag, 4.309,- / csomag, 
3.990,- / m²
66544607, 66544616

1  Falicsempe spA 
bézs színben, rektifikált, 30 x 90 cm,  

1,08 m² / csomag, 8.089,- / csomag, 

7.490,- / m² 66581163

2  Dekorcsempe spA 
bézs színben, rektifikált, 30 x 90 cm,  
1,08 m² / csomag, 8.413,- / csomag,  

7.790,- / m² 66580629

Csempecsalád Venus 
1  Falicsempe

25 x 75 cm, 1,125 m² / csomag, 5.839,- / csomag,  
5.190,- / m² 66581288, 66581279

2  padlólap
45 x 45 cm, 1,4175 m² / csomag, 7.499,- / csomag,  

5.290,- / m² 66581312, 66581321

3  Dekorcsempe
25 x 75 cm, 1,125 m² / csomag,  

5.839,- / csomag, 5.190,- / m² 66581260

2

1

m²

7.490,-/tól

m²

5.190,-/tól

1

1

2

2

3

m²

3.790,-/tól

raklapos ár

padlóra és falra is!

m²

3.990,-

Újdonság!

Újdonság!

90
 c

m

30 cm

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/tubadzin-obsydian-falicsempe-szurke-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-obsydian-falicsempe-feher-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-obsydian-falicsempe-feher-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-obsydian-dekorcsempe-szurke-29-8x59-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-obsydian-dekorcsempe-szurke-29-8x59-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-obsydian-dekorcsempe-feher-29-8x59-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-obsydian-padlolap-feher-44-8x44-8cm-1-6m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-pearl-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-pearl-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/concept-plus-falicsempe-bezs-30x90cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/concept-plus-falicsempe-szurke-30x90cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/concept-plus-falicsempe-szurke-30x90cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/spa-falicsempe-bezs-30x90cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/spa-dekorcsempe-bezs-30x90cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/spa-dekorcsempe-bezs-30x90cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-falicsempe-ivory-25x75cm-1-125m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-falicsempe-ivory-25x75cm-1-125m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-falicsempe-barna-25x75cm-1-125m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-falicsempe-barna-25x75cm-1-125m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-padlolap-ivory-45x45cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-padlolap-barna-45x45cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-padlolap-barna-45x45cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/venus-dekorcsempe-barna-ivory-25x75cm-1-125m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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Greslap Rock Tobbaco 
30 x 60 cm, mázas greslap 
1,44 m2 / csomag, 5.746,- / csomag,  
3.990,- / m2   
Raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 32 csomag): 5.458,- / csomag, 
3.790,- / m² 66569707

m²

3.790,-/tól

raklapos ár

Greslap Travertino
30 x 60 cm, mázas greslap,  
1,72 m² / csomag, 4.627,- / csomag,  
2.690,- / m²  
66584232 
A készlet erejéig!

R10          

fagyálló 
peI IV

R10

fagyálló 
peI IV

Greslapok

Greslap Cenere
30,5 x 61 cm, mázas greslap, 1,58 m² / csomag, 
4.724,- / csomag, 2.990,- / m² 
Raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 60 csomag): 
4.487,- / csomag, 2.840,- / m² 
20773586

R9

fagyálló 
peI IV

m²

2.840,-/tól

raklapos ár

Greslap bois betulla
31 x 61,5 cm, mázas greslap,  
1,62 m² / csomag,  
5.168,- / csomag, 3.190,- / m²
Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 60 csomag) 
4.844,- / csomag, 2.990,- / m² 24915371

m²

2.990,-/tól

raklapos ár

Greslap Ambiente
rektifikált, anyagában színezett, 60 x 60 cm,  
mázatlan greslap többféle színben, 1,08 m² / csomag,  
9.698,- / csomag, 8.980,- / m²
Raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 40 csomag):  
9.170,- / csomag, 8.490,- / m2

23107616, 23108105, 23095164

1  Greslap street white
20 x 120 cm, mázas greslap, 1 m2 / csomag,  
6.990,- / csomag, 6.990,- / m2

Raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 40 csomag): 
6.640,- / csomag, 6.640,- / m2 
66557182

2  Greslap Carbonara Miele
mázas, 20 x 120 cm, 1 m2 / csomag,  
6.990,- / csomag, 6.990,- / m2

Raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 40 csomag):  
6.640,- / csomag, 6.640,- / m2 
66570888

Greslap  
Decapage Grigio
bézs és szürke színben,  
22 x 90,4 x 1 cm, 
mázas greslap, 
1,6 m² / csomag,  
11.024,- / csomag, 
6.890,- / m²
Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 30 csomag) 
10.384,- / csomag,  
6.490,- / m² 
66517618, 66496498

Greslap Neo 
középszürke,  
31 x 62 cm, 1,35 m² / csomag, 
5.386,- / csomag,  
3.990,- / m² 66569336

62 x 62 cm, 1,922 m² / csomag, 
8.245,- / csomag,  
4.290,- / m² 66569345 
A készlet erejéig!

m²

2.690,-

m²

3.990,-/tól

1 2

R9

fagyálló 
peI IV

m²

6.640,-/tól

raklapos ár

R9

fagyálló 
peI IV

R9

fagyálló 
peI IV

20 x 120 cm

R9

fagyálló 
peI IV

m²

6.490,-/tól

raklapos ár

m²

8.490,-/tól

raklapos ár

fagyálló 
peI IV

R9

fagyálló 
peI IV

R9

webáruházunkban is!
Tekintse meg széles csempe- és padlólapválasztékunkat

fagyálló 
peI IV

R9

https://www.bauhaus.hu/bontile-cenere-greslap-antracit-30-5x61cm-1-58m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bois-padlolap-betulla-31x61-5cm-1-62m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rock-padlolap-tobbaco-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/neo-padlolap-szurke-31x62cm-1-35m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/neo-padlolap-szurke-62x62cm-1-922m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/palazzo-ambiente-greslap-fekete-60x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/palazzo-ambiente-greslap-bezs-60x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/palazzo-ambiente-greslap-bezs-60x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/palazzo-ambiente-greslap-top-60x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/palazzo-ambiente-greslap-top-60x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/decapage-greslap-beige-22x90-4cm-1-6m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/decapage-greslap-beige-22x90-4cm-1-6m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/decapage-greslap-grigio-22x90-4cm-1-6m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/street-white-padlolap-feher-20x120cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/carbonara-miele-padlolap-bezs-20x120cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/padlo-fal/csempe-es-padlolap.html
https://www.bauhaus.hu/travertino-padlolap-bezs-30-2x60-4cm-1-72m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
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effektfesték bondex Vintage effect
visszaállítja a kifakult, megkopott fafelületek 
patináját és különleges, régies külsőt kölcsönöz 
azoknak, új vagy régi, natúr vagy előkezelt 
beltéri fafelületen használható, vizes bázisú, 
többféle színben 
500 ml (1 l = 7.980,-) 66543552

3.990,-

Csodálatos színek  
korlátlan választéka!

4.490,-/tól

homlokzatfesték basis MIX
páraáteresztő, jó fedőképességű és 
könnyen feldolgozható, 1 rétegben
2,5 l 4.490,-  (1 l = 1.796,-) 66246763

10 l 14.990,-  (1 l = 1.499,-) 66246772

(kb. 70 m²-re elegendő)

Nedves kopásállóság*: 2
Fedőképesség*: 1

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

3.990,-/tól

*  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.

Nedves kopásállóság*: 3
Fedőképesség*: 1

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

Impregnálólazúr 2in1
impregnáló- és fedőréteg egyben,  
filmréteget képez a mikrobák ellen, selyemfényű, 
nedvesség-szabályozó, időjárás- és UV-álló, 
víztaszító, különböző színekben

0,75 l 1.790,- (1 l = 2.386,6) 66242372 

2,5 l 4.790,-  (1 l = 1.916,-) 66242460

1.790,-/tól

Tartós védőlazúr swing Color
selyemfényű, kültérre és  beltérre, 
csepegésmentes, nagyon jó időjárás- és  
UV-álló, különböző színekben

0,75 l 2.890,- (1 l = 3.853,33) 66242804 
2,5 l   7.990,- (1 l = 3.196,-) 66242929 

4 l     11.990,- (1 l = 2.997,5) 66243047

2.890,-/tól

Favédő festék
kültérre, vizes bázisú, magas fedő-
képességű, selyemfényű, különböző 
színekben, nagyon rugalmas
0,75 l 2.490,- (1 l = 3.320,-)  
2,5 l 6.990,- (1 l = 2.796,-) 
66243755

2.490,-/tól

beltéri festék 
kisebb igénybevételnek 

kitett helyiségekben, 
matt, fehér, kb. 70 m²

10 l 4.190,-    
(1 l = 419,-)
66245821

Nedves kopásállóság*: 4
Fedőképesség*: 2

9.990,-/tól

Faápolás

+
most 3 x 10 l 12.570,- helyett  
8.380,- (1 l = 279,3)

8.380,-

Dörzsvakolat kültérre MIX
magas minőségű, felhasználásra  
kész, időjárásálló, időtálló, 
szemcseméret: 2 mm, 20 kg 
9.990,-  (1 kg = 499,5) 66247003

szemcseméret: 2 mm, 20 kg    
11.990,-  (1 kg = 599,5)  66567011

Dulux easyCare
foltálló beltéri falfesték, hidrofób technológiával,  
amelynek köszönhetően minden folyékony szennyeződés  
cseppekké áll össze a felületen, könnyedén letakarítható,  
48 színben, kiemelkedően tartós, mosás- és dörzsálló, matt 
bevonatot képez, amely tízszer ellenállóbb,  
mint a hagyományos színes falfestékek  
5 l 8.990,- (1 l = 1.798,-) 66477439

Dulux Multifiller felületjavító
330 g, festés előtt a felfelület előkészítéséhez, 

990,- (1 kg = 3.000,-) 66565282

1 db bármelyik 5 l-es 
easyCare festék  

+  
1 db Multifiller 330 g 
9.980,- helyett most 

8.990,-

8.990,- +

https://www.bauhaus.hu/swingcolor-2in1-impregnalo-lazur-tolgy-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-tartos-vedolazur-szintelen-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bondex-vintage-effect-effektfestek-feher-0-5-l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-favedo-festek-mezsarga-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-latexfestek-3-matt-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-homlokzatfestek-4-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-belteri-falfestek-feher-10l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/dulux-easycare-belteri-falfestek-aranyfust-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-bazisfestek-3-arktisfeher-1l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-dorzsvakolat-5-2mm-20-kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/dulux-pre-paint-multi-filler-tomito-330g.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
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*  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.

Zománc magasfényű 2in1
zománc és alapozó egyben, különböző színekben, 

fára, fémre és kemény pVC-re, időjárás- és  
UV-álló, ütés- és karcálló, vízzel hígítható

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

0,375 l  1.690,- (1 l = 4.506,6) 
66240792

0,75 l  2.690,- (1 l = 3.586,6) 
66241157

990,-/tól

Fémfesték hammerite 
fényes, matt, homokszórt, kalapácslakk, selyemfényű, 
könnyű- és színesfémekre való változatban, dekoratív, 
közvetlenül a rozsdára, különböző színekben 
0,25 l     1.590,- (1 l = 6.360,-) 60118208 

0,75 l     4.190,- (1 l = 5.586,6) 

2,5 l       10.990,- (1 l = 4.396,-) 60118208

Zománcfesték  
supralux Universal Aqua

vizes bázisú, selyemfényű, többféle 
színben, kültérre, beltérre

750 ml  1.790.-  
(1 l = 2.386,6) 66476454 

2,5 l  5.490.-  
(1 l = 2.196,-) 66476463

1.790,-/tól

Vékonylazúr  
Xyladecor  
Classic Aqua
vizes bázisú,  
selyemfényű

0,75 l 1.990,-   
(1 l = 2653,3) 
66542151

2,5 l 6.290,-   
(1 l = 2.516,-) 
66542160

1.990,-/tól

Díszléc Karoline LeD-szalagokhoz
hangulatos, rejtett világítás díszléc segítségével,  

egyszerű, sima profil: illik minden stílushoz, oldószermentes, 
diszperziós festékkel festhető, könnyen ragasztható,  

LED-szalag nélkül 
2 m   2.590,-/szál   1.295,- / m    66395267

kábeltakaróléc a sarokban futó kábelek eltakarására   
2 m   2.590,-/szál   1.295,- / m    66395276

szerelőragasztó Ceys Montack 
professional
kültéri és beltéri használatra, megfelelő fa, műanyag, kő, 
tégla, beton, gipsz és cement ragasztására
100 ml (1 l = 10.900,-) 1.090,- 65968675

300 ml (1 l = 4.300,-) 1.290,- 65968709

szerelőragasztó Ceys 
Total Tech express
fehér, a Ceys Total Tech 
bármilyen anyagot ragaszt, 
tömít és javít, kültéri, beltéri és 
víz alatti használatra egyaránt 
javasolt, expressz gyorsaságú és 
ellenáll a szélsőséges környezeti 
körülményeknek is
125 ml (1 l = 11.920,-) 1.490,- 
66457237

szerelőragasztó  
Ceys Total Tech

bármilyen anyagot ragaszt, tömít 
és javít, kültéri, beltéri és víz alatti 

használatra egyaránt javasolt, ellenáll a 
szélsőséges környezeti körülményeknek 

is, átlátszó, ezért a kezelt felület 
tökéletesen tiszta marad

290 ml 2.590,-  
(1 l = 8.931,-) 

66457246

Díszléc
1  PWX12 

66150721 
190,-
2  H15, 2 m 

66150749 
345,-
3  F35 

66150776 
445,-
4  ST50 

66150730 
690,-
5  D50, 2 m 

66150767 
690,-
6  G1 

66150758 
1.190,-

1

2

3

4

5

6

190,-/tól

padlófesték 2 az 1-ben
vizes bázisú, alapozó és festék egyben, 

pince-, műhelypadlókra, fedett 
teraszokra és erkélyekre, raktárakba, 

beton- és cement padlókra, kültérre és 
beltérre, gépjárművel nem terhelhető, 

9 különböző színben 
0,75 l 2.290,- (1 l = 3.053,33) 

66241980 
2,5 l 6.990,- (1 l = 2.796,-) 

66241999

2.290,-/tól

6.790,-

Vakolatok
1  homlokzati  

dekorvakolat 
15 kg, 1,5 mm, fehér  
3.990,-  (1 kg = 266,-)  
66422369

2  Lábazati  
dekorvakolat
6 színben készletről,  
számos további színben  
vevőrendelésre,  
szállítási határidő:  
1 hét, fajlagos  
anyagszükséglet:  
3,7–4,2 kg / m²,  
1 mm–1,5 mm  
15 kg 6.790,-  
(1 kg = 452,66)

66422378

3.990,-

1

2

1.590,-/tól

1.090,-/tól

szál

2.590,-

zománcok

Vizes diszperziós lábazatfesték
kültéri falfesték,  

épületek  
homlokzatának és  

lábazatának  
(nagy szilárdságú  

vakolat, beton,  
cement)  

alapozás utáni  
és felújító festésére,  

különböző színekben

1 l  1.990,- 
66311023 

5 l  5.990,-    
(1 l = 1.198,-)         

66311032 

1.990,-/tól

Minden Ceys Montack és Total Tech 
ragasztó 2018. 06. 05-től 07. 02-ig Ceys 

hátizsákkal együtt kapható. (A hátizsák a 
vevőszolgálati pultnál vehető át.)

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-pwx-12-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-h-15-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-h-15-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-h-15-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-f-35-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-f-35-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-f-35-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-st-50-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-st-50-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-st-50-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-d-50-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-d-50-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-d-50-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-d-50-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-g-1-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-g-1-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-g-1-polisztirol-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-karoline-diszlec-led-szalaghoz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/supralux-universal-aqua-zomancfestek-feher-fenyes-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/supralux-xyladecor-classic-aqua-2in1-vekonylazur-dio-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hammerite-femfestek-kozvetlenul-a-rozsdara-feher-fenyes-0-25l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-szines-zomancfestek-okkerbarna-magasfenyu-0-125l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bau-fest-homlokzati-dekorvakolat-15kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/bau-fest-labazati-dekorvakolat-50-15kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/supralux-frontal-labazat-es-homlokzatfestek-homok-1l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-kp25-kabelprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/ceys-total-tech-xpress-szereloragaszto-atlatszo-125ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/ceys-total-tech-xpress-szereloragaszto-atlatszo-290ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/ceys-montack-professional-szereloragaszto-100ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/ceys-montack-professional-szereloragaszto-300ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/ceys-montack-professional-szereloragaszto-300ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-2in1-padlofestek-kremfeher-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
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6   home Run

svédpadló DUo 
2 színben, mérete:  
1190 x 125 x 12 mm,
Balmoral rusztik  
1 csomag = 1,49 m²,  
1 csomag ára: 18.759,- 
12.590,- / m²  
66544573

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

balmoral rusztik

m²

12.590,-/tól

bükk

tölgy

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

7.290,- / m² 
20200066

tölgy,  
1 csomag ára: 12.150,-

7.690,- / m² 
20262437

m²

7.290,-/tól

1   Atlas színben, kopásállósága: 31, 7 év garanciával, méret: 1382 x 195 x 7 mm,  
1 csomag = 2,96 m², 1 csomag ára: 6.186,-  2.090,- / m²  24984812

2   Fjells tölgy színben, kopásállósága: 31, méret: 1292 x 192 x 7 mm,  
1 csomag = 2,48 m², 1 csomag ára: 6.175,-  2.490,- / m²  23070967

3  füstölt tölgy színben, kopásállósága: 31, méret: 1292 x 192 x 7 mm,  
       1 csomag = 2,48 m², 1 csomag ára: 6.175,-  2.490,- / m²  22694744

4   norvég fenyő, kopásállósága: 32, 15 év garanciával, méret: 1285 x 192 x 8 mm, 

      1 csomag = 2,22 m², 1 csomag ára: 6.860,-  3.090,- / m²  20205487

5   kőtölgy színben, 12+2 mm, egysávos, optikia fahatás, extra erős, klikkes profil, 
       hang- és lépéshang-szigeteléssel, méret: 1285 x 192 x 14 mm,  
       1 csomag = 1,23 m2, 1 csomag ára: 5.892,- 4.790,- / m2   22683733

6  home Run, kopásállósága: 32, 20 év garanciával, mérete: 1285 x 192 x 8 mm,  
      1 csomag = 2,22 m², 1 csomag ára = 6.638,- 2.990,- / m²  23701498

laminált padlók

m²

2.090,-/tól

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

m²

5.990,-

Tundra pinie

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

Fehér tölgy

m²

6.590,-

4 mm

bézs

vízálló

Készparketta  
bamboo
barna és bézs színben, 

mérete: 915 x 130 x 10 mm,  

1 csomag = 2,37 m2 

1 csomag ára: 23.676,- 

9.990,- / m2 
24514501, 24508966

m²

9.990,-

barna

könnyű tisztán tartani

Vinyl padlók

Vinyl padló  
fehér tölgy
mérete: 1220 x 183 x 4 mm, 
1 csomag = 2,23 m²,  
1 csomag ára: 14.696,-  
6.590,- / m² 
23087046

standard silver

5   kőtölgy

4   norvég fenyő

3   füstölt tölgy

2   Fjells tölgy

1   Atlas

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/bamboo-sw-barna-keszparketta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bamboo-sw-beige-keszparketta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bamboo-sw-beige-keszparketta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-home-vinyl-padlo-tundra-fenyo-4mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/feher-tolgy-vinyl-padlo-4mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tolgy-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tolgy-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/tolgy-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-rusztik-balmoral-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-rusztik-balmoral-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-rusztik-balmoral-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-rusztik-balmoral-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-rusztik-balmoral-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-rusztik-balmoral-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-standard-silver-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-standard-silver-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-standard-silver-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-atlas-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fjells-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fjells-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fustolt-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fustolt-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-norveg-fenyo-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-norveg-fenyo-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-kotolgy-12-2mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-kotolgy-12-2mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-5985-laminalt-padlo-home-run-8mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-5985-laminalt-padlo-home-run-8mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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Acélajtó ZK
jobbos-balos, 
saroktokkal 
fehér  
75 x 200 cm 
39.990,- 65963227 
87,5 x 200 cm 
39.990,- 60125013 
100 x 200 cm 
40.990,- 60125022 
antracit színben 
75 x 210 cm  
49.990,-  66441346

90 x 210 cm  
49.990,-  66441355

100 x 210 cm  
51.990,-  66441364

A kilincs tartozék!

antracit

39.990,-/tól

Ajtóüveg külön  
vásárolható hozzá: 
6.490,- / csomagtól

beltéri ajtó Zebra
10 cm-es pallótokos, jobbos-balos kivitelben, 
táblásított lucfenyőből. Kilincs nélkül! 
tele 
75 x 210 cm 29.990,- 66141734 
90 x 210 cm 34.990,- 66141752 
100 x 210 cm 35.990,- 66141770 
üvegezhető 
90 x 210 cm 34.990,- 66141798 
100 x 210 cm 35.990,- 66141813 
140 x 210 cm 72.990,- 66141831

29.990,-/tól

beltéri ajtó Dusa
12 cm-es, pallótokos, jobbos-balos kivitel
tele 
75 x 210 cm 17.990,-  60228268

90 x 210 cm 20.990,-  60228286

100 x 210 cm 22.990,- 60228301

félig üveges (üveg nélkül)
90 x 210 cm 28.990,-  60228329

100 x 210 cm 30.990,-  60228347

Kilincs nélkül!

beltéri ajtó Jeldwen
CPL-dekorfóliás, füstölt tölgy színben, 
teli és matt üveges ajtólap,  
10 és 12,5 cm-es falvastagsághoz tok, 
méretek: 75 x 210, 90 x 210 és  
100 x 210 cm 
tele ajtólap 21.990,- 66582786 
üveges ajtólap 52.990,-  66582847 
állítható tok 23.990,- 66582908 
Kilincs nélkül!

Ajtóüveg külön  
vásárolható hozzá: 
5.490,- / csomagtól

17.990,-/tól

107.990,-
bejárati ajtó bogi 
100 x 210 cm, borovi fenyő, 5 pontos  
ajtózárral, 3 db 3D-ajtópánttal,  
jobbos-balos kivitelben,  
k = 1,5 W/m²K, a kilincs és a  
biztonsági zárbetét tartozék!
66220572, 66220563 

84.990,-
bejárati ajtó Tenerife
98 x 208 cm, 70 mm vastag  
tok- és szárnyprofil, 5 ponton záródó 
zárszerkezet, 3 db 3D-ajtópánt,  
jobbos-balos kivitel 
A kilincs tartozék! 
66526650, 66526669

86.990,-
bejárati ajtó Florencja 
97 x 205 cm-es tokkülméret, 
aranytölgyszínű, jobbos-balos kivitel, 
lemezvastagság (tok/szárny):  
- 1,5 mm/0,6 mm, PUR-habos belső 
szigetelés, 11 pontos ajtózárral  
A kilincs tartozék! 66304245, 66304272

Tetőtéri ablak GZL VeLUX
alumínium felső kilincs, beépített  

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

62.490,-   66532277

burkolókeret CK02-es ablakhoz   
23.990,-   66355429

U
üveg

 = 1,1 W / m²K

db

62.490,-/tól

beltéri ajtó Genewa
8 cm-es blokktokos, jobbos-balos kivitelben, 
borovi fenyő 
tele 
75 x 210 cm 34.990,- 66583363 
90 x 210 cm 36.990,- 66583381 
100 x 210 cm 38.990,- 66583345
üveges 
75 x 210 cm 36.990,- 66583318 
90 x 210 cm 37.990,- 66583336 
100 x 210 cm 40.990,- 66583558

34.990,-/tól
ajtólap és tok

45.980,-/tól

széles választéka
Beltéri és bejárati ajtók

Tetőkibúvó okpol
WVM 45 x 55 cm 

21.990,-  
66352518

WVD 45 x 73 cm 

23.990,-  
66352527

21.990,-/tól

https://www.bauhaus.hu/velux-gzl-ck02-55x78cm-1051-tetoteri-ablak.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/versa-wvm-tetokibuvo-45x55cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/dusa-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-pallotokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/dusa-belteri-ajto-90x210-feliguvegezheto-jobb-pallotokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zebra-5-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-pallotokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zebra-5-belteri-ajto-90x210-melyenuvegezheto-jobb-pallotokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/genewa-6s-belteri-ajto-75x210-uveges-jobb-blokktokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/cpl-g1-belteri-ajtolap-75x210-fustolt-tolgy-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/hormann-zk-acelajto-75x200-jobbos-balos-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/florencja-fem-bejarati-ajto-97x205-balos-aranytolgy.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/velux-edw-ck02-55x78cm-burkolokeret.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/genewa-pn-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-blokktokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/hormann-zk-acelajto-75x210-jobbos-balos-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/cando-tenerife-muanyag-bejarati-ajto-100x210-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/bogi-fa-bejarati-ajto-100x210-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
https://www.bauhaus.hu/cpl-g1-la-m4-belteri-ajtolap-75x210-fustolt-tolgy-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23 
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Zsalutábla 
Táblában értékesítjük! 14070139

Méret Ár / db Ár / fm

1500 x 500 x 20 mm 4.035,- 2.690,-

2000 x 500 x 20 mm 5.380,- 2.690,-

Lucfenyőstafnifa
Szálban értékesítjük!

Méret Cikkszám Ár / szál Ár / fm

38 x 58 mm x 2 m 14416889 760,- 380,-

38 x 58 mm x 3 m 14416164 1.140,- 380,-

58 x 58 mm x 2 m 14416896 1.160,- 580,-

58 x 58 mm x 3 m 14416171 1.740,- 580,-

58 x 78 mm x 2 m 14417132 1.560,- 780,-

58 x 78 mm x 3 m 14416188 2.340,- 780,-

m²

2.690,-/tól

Lucfenyő-lambéria
12,5 x 96 mm,  
A és B kategóriás, 
különböző  
hosszúságokban, 
1 csomag = 1,728 m² 
2.690,- / m²-tól
(4.648,- / csomagtól)
14410153 , 14410012

m²

3.990,-/tól

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

Méret Ár / db Ár / fm

23 x 100 mm x 2 m 
lucfenyő 800,- 400,-

23 x 100 mm x 3 m 
lucfenyő 1.200,- 400,-

Csigalépcső  
Civik Zink
tűzihorganyzott acél,  
Ø: 120 vagy 140 cm,  
állítható magassága:  
252–305 cm
60329134, 60329143 
Kizárólag vevőrendelésre!

313.190,-/tól

poliészter napellenző
kék-fehér, csuklókaros, 280 g/m2,  

impregnált, vízlepergetős poliészterszövettel

3 x 2 m 42.990,- 24861401

4 x 2,5 m 65.990,- 24870346 42.990,-/tól

Douglasie hajópadló
21 x 96 mm, 3 m,  
1,44 m² / csomag, 
5.746,- / csomag,  
3.990,- / m²       14411781  
Csak csomagban értékesítjük!

szélezetlen akácdeszka
Csak egész szálban értékesítjük!

Hosszúság Szélesség Vastagság Cikkszám Ár Egységár

1000 mm 16-22 cm 20 mm 66410674 1.250,- 1.250,- / m

1500 mm 16-22 cm 20 mm 66486222 2.350,- 1.567,- / m

2100 mm 16-22 cm 20 mm 66410708 2.850,- 1.357,- / m

Faforgácslap nútféderes
Alkalmas laminált padló és szalagparketta alá, csak egész táblában értékesítjük!

2050 x 925 x 19 mm, 1 tábla = 1,896 m² 14449320 1.990,- / m² 3.773,- / tábla

2050 x 925 x 22 mm, 1 tábla = 1,896 m² 14449337 2.250,- / m² 4.266,- / tábla

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

m²

1.250,-/tól

https://www.bauhaus.hu/douglas-hajopadlo-2-1x9-6x300cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/sunfun-csuklokaros-napellenzo-3x2m-kek-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fontanot-civik-d120-kulteri-csigalepcso-cink.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/standard-b-lamberia-180x9-6x1-25cm-1-72m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/burkololap-p3-v100-e1-2050x925x19mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/szelezetlen-deszka-100x16-21x2cm-akac.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zsalutabla-500x1500x20mm-sarga-vasalt.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/zsalutabla-500x1500x20mm-sarga-vasalt.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/stafnifa-3-8x5-8x200cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/stafnifa-3-8x5-8x200cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/stafnifa-3-8x5-8x200cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/epitodeszka-2-3x10x200cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/epitodeszka-2-3x10x200cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/epitodeszka-2-3x10x200cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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bitumenes hullámlemez
fekete, barna, vörös, zöld, 200 x 85,5 cm, 
1 tábla: 1,71 m², 1 tábla = 2.206,-      
1.290,- / m² 
Csak táblában értékesítjük!     66154237

súlya: 2,97 kg/m2

m²

1.290,-
poliészter-hullámlemez
víztiszta színben, 150 / 200 cm magasságban
1,5 x 10 m = 15 m² / tekercs  22.350,- / tekercs  
1.490,- / m²  66535887

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

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

Csak tekercsben értékesítjük!

m²

1.490,-

Cserepeslemez
szürke és téglavörös színben, mérete: 1216 x 2250 x 0,45 mm 
1 tábla = 2,736 m²,  1 tábla ára: 7.989,-  1 m² = 2.790,-
66525453, 66525462

m²

1.500,-

m²

2.190,-

Trapézlemez pVC
téglavörös, mohazöld és ezüstszürke színben, 

mérete: 2000 x 900 x 1,2 mm 
1 tábla ára: 3.942,-  2.190,-/m2

66427902, 66427896, 66427887

Csak egész táblában értékesítjük!

tekercs

5.990,-/tól

anyagok
Tetőszigetelő

Vízzáró tömítő 
Mester
310 ml  
2.490,- 
(1 l = 8.032,-)

66119874

770,- 910,-

esőálló akril-
tömörítő 
Mester
fehér, 310 ml

770,-  
(1 l = 2.484,- )

60070812

Tetőjavító wasser stopp 
750 ml    3.390,- (1 l = 4.520,-) 
60149466

4 kg  14.290,- (1 kg = 3.572,5)

60149457 Zsindelyragasztó 
280 ml 910,-
(1 l = 3.250,-)

60149493 

m²

2.790,-

m²

3.690,-
polikarbonát-lemez 
víztiszta színben, 2 oldalon UV-védett
8 x 1050 x 2000 mm  7.749,- / tábla  
3.690,- / m²   60162959

8 x 1050 x 3000 mm  11.624,- / tábla  
3.690,- / m²   60162968 
Csak táblában értékesítjük! 

hullámlemez wbs
hosszú élettartamú, UV-álló, 
nem cseppfolyósan ég, 10 év 

garanciával, táblaméret:  
2000 x 900 x 1,2 mm, zöld, 
téglavörös és barna színben,

2.700,- / tábla 1.500,- / m²
Csak táblában értékesítjük!

66134673, 66134682, 66134691

2.490,-

bitumenes lemez  
bituline oxid
1 tekercs = 10 m²

GV 35E 5.990,- / tekercs  (1 m² = 599,-)  
66486037

GV 45E 7.490,- / tekercs   (1 m² = 749,-)  
66486055

Csak tekercsben értékesítjük!
3.390,-/tól

https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/thyssenkrupp-sinus-polieszter-hullamlemez-1-5x10m-viztiszta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/thyssenkrupp-sinus-polieszter-hullamlemez-1-5x10m-viztiszta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/lexan-8x1050x2000mm-uregkamras-polikarbonat-lemez-viztiszta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/lexan-8x1050x2000mm-uregkamras-polikarbonat-lemez-viztiszta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/lexan-8x1050x2000mm-uregkamras-polikarbonat-lemez-viztiszta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-ws-premium-1-2x900x2000mm-ezustszurke-pvc-trapezlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-ws-premium-1-2x900x2000mm-mohazold-pvc-trapezlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-ws-premium-1-2x900x2000mm-teglavoros-pvc-trapezlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-ws-premium-1-2x900x2000mm-teglavoros-pvc-trapezlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-wbs-ii-1-1x900x2000mm-barna-pvc-hullamlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-wbs-ii-1-1x900x2000mm-barna-pvc-hullamlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-wbs-ii-1-1x900x2000mm-barna-pvc-hullamlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-wbs-ii-1-1x900x2000mm-barna-pvc-hullamlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-wbs-ii-1-1x900x2000mm-teglavoros-pvc-hullamlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-wbs-ii-1-1x900x2000mm-zold-pvc-hullamlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/beta-cserepeslemez-szurke-1216x2250x0-45mm-2-736m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/salux-ws-premium-1-2x900x2000mm-teglavoros-pvc-trapezlemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mester-esoallo-akril-tomito-feher-310ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/soudal-zsindelyragaszto-280ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/mester-tetomester-vizzaro-tomito-attetszo-310ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/soudal-wasser-stop-tetojavito-maz-750ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/soudal-wasser-stop-tetojavito-maz-4kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/soudal-wasser-stop-tetojavito-maz-4kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/onduline-bituline-gv-35e-bitumenes-szigetelolemez-10m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-piros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-piros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/onduline-base-bitumenes-hullamlemez-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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 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 cikkszám

normál 1.113,- 890,- 66529242

tűzgátló 1.238,- 990,- 66529251

impregnált 1.363,- 1.090,- 66529260

m²

890,-/tól

m²

370,-/tól 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!

m²

1.290,-

Üvegszálas 
szalag
25 m    350,- 
(1 m = 14,-) 
60108087

74.990,-

Gipszkarton- 
emelő lift
max. emelő-
magasság: 3,1 m, 
teherbírása: 65 kg,  
görgőkkel könnyen 
mozgatható
21317701

* Csak egész szálban értékesítjük!

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,-

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

  50 x 40 x 2600 60041483 1.650,- 4.290,-
  75 x 40 x 2750 60041492 1.750,- 4.813,-
100 x 40 x 3000 60041508 2.100,- 6.300,-

Élvédő, 3 m*
 Méret (mm) Cikkszám Ár/fm Ár/db

alumínium, 
23 x 23 mm

60108263 140,- 420,- 

Álmennyezeti profil* 
Méret Cikkszám Ár/fm Ár/db

UD 3 m-es 60041270 320,- 960.-
CD 3 m-es 60041289 470,- 1.410,-

50 mm 14,88 m² / csomag 66526517 5.506,- / csomag 370,- / m²

100 mm 7,44 m² / csomag 66526526 5.506,- / csomag 740,- / m²

150 mm 4,92 m² / csomag 66526535 5.461,- / csomag 1.110,- / m²

Önfúrócsavar opel(csavar)
100 db / csomag 
4,2 x 13 mm 790,- (1 db = 7,9) 66058597

4,2 x 16 mm 820,- (1 db = 8,2) 66058612

4,2 x 19 mm 890,- (1 db = 8,9) 66058621

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-naturoll-pro-039-50mm-uveggyapottekercs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-naturoll-pro-039-50mm-uveggyapottekercs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/knauf-mini-a-100-1250x1000x12-5mm-normal-gipszkarton.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/knauf-mini-a-100-1250x1000x12-5mm-normal-gipszkarton.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/rigips-blue-acoustic-rfi-2000x1200x12-5mm-impregnalt-tuzgatlo-hanggatlo-gipszkarton.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/knauf-ud-3m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/knauf-ua-50-2-6m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/knauf-ua-50-2-6m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gipszkarton-alu-elvedo-23x23mm-300cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gipszkarton-alu-elvedo-23x23mm-300cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/opel-csavar-onfuro-4-2x13mm-100db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/uvegszalas-szalag-50mm-25m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gipszkarton-lift-65kg-teherbirassal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
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m²

5.390,-
Térburkolókő suprema kombi
sárgásbarna színben, soronként vegyes 
méretekben, 1 sor = 0,96 m², 
5.174,- / sor (1 m² = 5.390,-)

Soronként értékesítjük! 66411367

Térburkolókő Toscana
24 x 22 x 6 cm, anyagszükséglet: 26 db/m² 

1  őszi  160,-/db (1 m² = 4.160,-) 60010979 
raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 225 db): 150,-/db (1 m² = 3.900,-) 
2  őszi kezdőkő 160,-/db 60010988

3  őszi 1/2 szegélykő 110,-/db 60010997

db

150,-/tól

raklapos ár

1

2

3

m²

2.600,-/tól

db

220,-/tól

Fűnyírószegély pali 
22 x 10 x 4,5 cm 
szürke 220,- / db  
20792086 
Toscana, mediterrán,  
antracit 260,- / db  
20790840, 20793636, 20818575 
fehér 280,- / db  
22665926

Gumilap
nem igényel rögzítést,  
vízelvezetést biztosít
GU-30, vörös, 100 x 100 x 3 cm  
6.890,-/m2  66267852  
GU-40, zöld, 100 x 100 x 4 cm  
8.290,-/m2  66267889

m²

6.890,-/tól

A BAUHAUs szAKÁrUHÁzAK Kereskedelmi Bt. a magyar Cetelem Bank zrt. hitelközvetítője, a bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint  
a hitelbírálatnak a jogát fenntartja. Áruhitel 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. június 05-től 2018. július 02-ig.

NYITVATARTÁs:
(mindhárom szakáruházunkban)

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

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-80-18-18-18 (ingyenesen hívható zöldszám)
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!

Kvarchomok  
25 kg, 890,- / zsák (1 kg = 35,6)  
raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 48 zsák) 
840,- / zsák (1 kg = 33,6) 66319799

zsák

840,-/tól

raklapos ár

Rönktipegő
35 x 4 cm 
barna 1.290,- 
66466622 
sárga, szürke 1.490,- 
66574640, 66574631

db

1.290,-/tól

Térburkolókő Citytop
sarkifény-színben, soronként vegyes 
méretekben, 1 sor = 1,08 m², 
4.741,- / sor (1 m² = 4.390,-)

Soronként értékesítjük! 66581066

m²

4.390,-

Térburkolókő Classic
anyagszükséglet: 50 db / m²

szürke, 20 x 10 x 4 cm 52,- / db 
(1 m² = 2.600,-)  66497905

őszi, 20 x 10 x 4 cm 64,- / db 
(1 m² = 3.200,-)  66497899

anyagszükséglet: 100 db / m² 

szürke, 10 x 10 x 4 cm 26,- / db 
(1 m² = 2.600,-)  60010793

őszi, 10 x 10 x 4 cm 32,- / db 
(1 m² = 3.200,-)  60010818

https://www.bauhaus.hu/semmelrock-citytop-kombi-terko-90x120x6cm-sarkifeny.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-suprema-kombi-terko-80x120x6cm-sargasbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-toscana.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-mediteran.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-classic-terko-20x10x4cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-toscana-terko-24x22x6cm-oszi-lomb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-toscana-kezdoko-11x22x6cm-oszi-lomb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-toscana-felszegelyko-11x22x6cm-oszi-lomb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fabrostone-ronk-tipego1-jardalap-35x4cm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fabrostone-ronk-tipego1-jardalap-35x4cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-voros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-voros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-voros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-voros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gu-40-100x100x4cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gu-40-100x100x4cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gu-40-100x100x4cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gu-40-100x100x4cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/gu-40-100x100x4cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-25kg-kvarchomok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-25kg-kvarchomok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-classic-terko-20x10x4cm-oszi-lomb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fabrostone-ronk-tipego1-jardalap-35x4cm-sarga.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fabrostone-ronk-tipego1-jardalap-35x4cm-sarga.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23


www.bauhaus.hu www.facebook.com/bauhausszakaruhazak
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Lehetővé teszi az 
építőanyagok 
nagy tételben történő gyors 
és kényelmes vásárlását.

behAJT, FeLpAKoL, KIhAJT!

ennyire egyszerű:

5.000-féle termék  
5.000 m2-en!

nagy mennyiségek minden projekthez! 
raklapos árak 

1 raklaptól!

Cement CeM II/b-M 32,5N
25 kg, 1.090,- / zsák (1 kg = 43,6) 
raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 64 zsák) 
1.030,- / zsák (1 kg = 41,2) 
60068145

zsák

1.030,-/tól

raklapos ár

Kisméretű tégla bakonytherm
250 x 120 x 65 mm  115,- / db 
raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 396 db) 
110,- / db     66285942

Falazóhabarcs hF-30
40 kg, 1.090,- / zsák  
(1 kg = 27,25) 
raklapos vásárlás  
esetén  
(1 raklap = 30 zsák) 
990,- / zsák  
(1 kg = 24,75) 

66125482

zsák

990,-/tól

raklapos ár

betonjavító CT MIX
finom, 
5 kg 950,- / zsák 
(1 kg = 190,-) 66352721 
25 kg 3.690,- / zsák  
(1 kg = 147,6) 66348401

zsák

950,-/tól

zsák

2.690,-

Lábazati  
cementvakolat 

40 kg,  
2.690,- / zsák 

(1 kg = 67,25) 
66219783

raklapos ár

db

360,-/tól

Zsalutégla
Méret Ár / db Raklapos ár Cikkszám

15 15 x 50 x 23 cm,  
8,5 db / m² 380,- / db 360,- / db 

(1 raklap: 72 db)
60037765

20 20 x 50 x 23 cm,  
8,5 db / m² 410,- / db 390,- / db 

(1 raklap: 60 db)
60037774

25 25 x 50 x 23 cm,  
8,5 db / m² 480,- / db 460,- / db 

(1 raklap: 48 db)
60037783

30 30 x 50 x 23 cm,  
8,5 db / m² 550,- / db 530,- / db 

(1 raklap: 36 db)
60037792

db

110,-/tól

raklapos ár

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/hf-30-falazohabarcs-40kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/ddc-vaci-cem-ii-b-m-v-ll-32-5r-kompozit-portlandcement.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-sockelputz-40kg-labazati-alapvakolat.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-ct-mix-5kg-betonjavito-habarcs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-zsalutegla-15x50x23cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/bakonytherm-extra-nyomoszilardsagu-kismeretu-tegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23
https://www.bauhaus.hu/informaciok/extrak/drive-in-arena?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0039&utm_term=&utm_content=kw23

