
Mennyezeti ventilátor  
Tenerifa
3 fokozat, lapátátmérő: 105 cm,  
fehér, fekete és  
titán-juhar színben,  
világítás: 1 x 60 W / E27,  
(fényforrás nélkül),  
a lámpatest az alábbi  
energia osztályú fényforrással 
használható: A++ – E
12292610, 12292627, 12292634

Fehér és fekete 
színben is!

Érvényes: 2018. július 03. – 2018. július 31. www.bauhaus.hu

A termék a webshopunkban  
is megvásárolható! 

199.900,-

24 hónApos  
InGYEn hITEL! 

Részletek a 31. oldalon.

4 részes szófaszett skepparholmen - sensum
a bútorszett 1 db kényelmes, háromszemélyes kanapét, 2 db fotelt, 1 db dohányzóasztalt,  

valamint dísz-, ülő- és háttámlapárnákat tartalmaz    66572732

Részlet-
fizetés

Barrel  
smoker grill 
grillezőfelület: 70 x 42 cm + 36,5 x 33 cm  

külön tűztér, faszenes hordógrill, hőmérő, 

hamugyűjtő, grilltartozéktartó,  

melegentartó rács 22953852

74.990,-

13.990,-

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/proklima-tenerifa-bungonia-mennyezeti-ventilator-vilagitassal-o105cm-titan-juhar.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kingstone-barrel-smoker-grillkocsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sensum-skepparholmen-kerti-szofaszett-4-reszes.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/informaciok/szolgaltatasok/aruhitel?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-tenerifa-bungonia-mennyezeti-ventilator-vilagitassal-o105cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-tenerifa-bungonia-mennyezeti-ventilator-vilagitassal-o105cm-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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db

498,-
db

1.790,- db

5.990,-
Japán juhar (Acer palmatum) mix 
78709988

Étkezőasztal és szék Marseille
FSC-akácfa-váz, műanyag rattanfonat 
asztal, 220 x 100 x 76 cm 119.990,- 66577542 
szék, 59 x 57 x 83 cm 24.990,- / db 66577533

Valencia szék
alumíniumvázas műanyag szék 24.990,-  66577579

Valencia asztal
alumíniumvázas asztal üveglappal
160 x 90 x 75 cm 89.990,-  66577506

Léggömbvirág  
(platycodon)
cserépméret: 10,5 cm
66097998

Bíbor tollborzfű 
(Celosia Deep purple)
cserépméret: 12 cm 
78997604

Mocsári hibiszkusz  
(hibiscus palustris)
cserépméret: 17 cm
66230580

db

24.990,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

db

24.990,-/tól

db

990,-

https://www.bauhaus.hu/valencia-kerti-asztal-uveglappal-160x90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/valencia-rakasolhato-femvazas-kerti-szek-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/valencia-rakasolhato-femvazas-kerti-szek-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/marseille-fa-kerti-asztal-uveglappal-220x100cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/marseille-fa-kerti-asztal-uveglappal-220x100cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/marseille-fa-kerti-asztal-uveglappal-220x100cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/marseille-rakasolhato-fa-kerti-szek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/marseille-rakasolhato-fa-kerti-szek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/marseille-rakasolhato-fa-kerti-szek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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partygrill Texas
faszenes grill,  
grillezőfelület: kb. 2 x 42 x 47 cm,  
2 krómozott grillráccsal,  
méretek: kb. 107 x 94 x 56 cm 
17483716

Gömbgrill Bullet 66 Kingstone
grillezőfelület: 66 cm, 
hamufelfogó- 
rendszer, hőmérő
25575990

34.990,-Japán juhar (Acer palmatum) mix 
78709988

pihenőhely paula
világosszürke, tetővel, párnákkal, 

műanyag rattan, forgatható lábtartó, 
összecsukható (193 x 104 x 74 cm)         

66509846  Kifutó termék!

199.990,-

napozóágy Daytona
műanyag rattan, barna és  

grafitszínben, bézs és szürke párnával
66276247, 6643790137.590,-

29.990,-

napozóágy Maja
erős fémváz, állítható háttámla, 
textil fekvőfelület, időjárásálló, 
textilén szürke / fehér 
66504355 Kifutó termék!

Környezetbarát grill
egyszer használatos grill, környezetbarát, csak természetes  
anyagokból készült, könnyen begyújtható faszén, bambusznyárs, 
több, mint 1 órán keresztül tartja a hőfokot
66585156 Kifutó termék!

16.990,-

Lengőgrill
háromlábú, 
állítható 
magasság, 
ø 50 cm 
17483637

14.990,-
1.990,-

széles választékban
Grillek

Az oldalpáron szereplő termékek a készlet erejéig kaphatók szakáruházainkban. 59.990,-

oszlopos grill
nemesacél kialakítás, grillezőfelület: 
kb. 39 cm, krómozott grillráccsal, 
szénráccsal és nyárs garnitúrával, 
méret: kb. 54 x 84 x 44 cm
17483644

https://www.bauhaus.hu/grillstar-lengogrill-o47cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/grillstar-lengogrill-o47cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/grillstar-faszenes-grill.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/grillstar-faszenes-grill.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/grillstar-faszenes-grill.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/grillstar-texas-grillkocsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/allibert-daytona-napozoagy-barna-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/allibert-daytona-napozoagy-barna-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sunfun-maja-napozoagy-szurke-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sunfun-paula-rattanhatasu-kerti-kanape.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/casus-kornyezetbarat-grill.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kingstone-bullet-66-gombgrill-o66cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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165.990,-
Függőnapernyő Liguria
tópszínben, 3,5 m, vízszintesen állítható, 50+ UV-szűrő, védőhuzat, talp nélkül!   20880778

Függőnapernyő Toscana
Ø: 3 m, chili-, natúr, zöld, 

tóp- és türkizszínben,  
anyaga: poliészter (kb. 180 g/m²),  

vízlepergető, UV-szűrővel  
Talp nélkül! 

20427935, 20427944, 20790415, 
66382904, 66382913

23.990,-

Felfújható családi medence  
swim Center 

mérete: 262 x 175 x 56 cm 66290432

Felfújható 
masszázsmedence 
28408 Intex
6 férőhelyes kivitel, a 
Fiber Tech keresztszál-erősített  
tartóborda kiváló szerkezeti 
stabilitást eredményez, 
beépített vízlágyító,  
140 darab levegőfúvóka, 
2,2 kW teljesítményű fűtés, 
térfogat: 1098 l, 
külső mérete: 216 x 71 cm, 
belső átmérő: 165 cm, 
súly: 51,6 kg
66587620

189.990,-

9.990,-

Önrész: 0,-

24 x 7.916,-

Lábmosó
56 x 46 x 9 cm
66367178,  
23739888 

2.590,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

szolárszőnyeg InTEX
120 x 120 cm, 9463 l/h,  
a hatékonyság növelése 
érdekében több  
szolárszőnyeg is  
összeköthető
23747100

7.790,-

Az oldalpáron szereplő termékek a készlet erejéig kaphatók szakáruházainkban. 

https://www.bauhaus.hu/intex-purespabubble-28408gn-felfujhato-masszazsmedence-o216x71cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/intex-swim-center-felfujhato-medence-262x175x56cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sunfun-liguria-fuggo-napernyo-3-5m-top.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sunfun-toscana-ii-fuggo-napernyo-3m-natur.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/intex-labmoso-muanyag-56x46cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/intex-szolar-vizmelegito-szonyeg-120x120cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Vágható üvegszálas 
szúnyogháló
fekete, fehér és szürke  
színben

0,8 m-es: 495,- / m 
1,0 m-es: 595,- / m 
1,2 m-es: 695,- / m 
1,5 m-es: 775,- / 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
méret 100 x 120 cm 4.990,- 
fehér és antracitszínben 
66364018, 66594310 
méret: 120 x 120 cm 5.490,- 
antracitszínben 
66594301

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

495,-/tól

4.990,-/tól

3.990,-/tól

elleni védelem
Szúnyogok, rovarok

690,-/tól 1.990,-/tól 2.290,-

Elemes 
légycsapó

2 db AA típusú elemmel 
működik, 

az elem nem  
tartozék!
659663691.590,-

1.490,-

szúnyogriasztó
5 db lapkával 
490,- 
12260037

20 db lapka 
190,- 
(1 db = 9,5) 
12260044

Rovarriasztó 2in1 
éjszakai fénnyel
ultrahangos kivitel,  
éjszakai irányfény  
és rovarriasztó egyben,  
szúnyogok, hangyák  
és pókok ellen fejti ki  
hatását, nem zavarja  
a háziállatokat, LED- 
üzemidő: 100 000 óra
12260161

2.490,-

Rovarcsapda
állítható vagy 
függeszthető,   
fehér és kék színben
1 x 4 W 3.990,- 
12260130

2 x 4 W 4.490,- 
12260147

A készlet erejéig!

pókriasztó
ultrahanghullámokkal működik, 
automatikusan világít, amikor 
besötétedik, nemcsak a pókokat 
riasztja el, hanem a csótányokat, 
szúnyogokat és hangyákat 
is, hálózatról működtethető, 
hatótávolság: 200 m2-ig
66424675

3.990,-

LED-szolár-
vakondriasztó

alacsony frekvenciájú  
rezgésekkel  
tartja távol  

a vakondokat  
és a pockokat,  

LED-világítással, alu
20824776

5.490,-

Rovarriasztó
beltéri, UV-lámpás, 
éjjelifény funkcióval, 
max. 25 m²-es 
helyiségekhez, 
hálózatról 
működtethető
12260099

1.990,-490,-

Darázs- 
csapda
9 x 13 cm
60201463

16.690,-

Elemes kisállatriasztóultrahangos, távol tartja a kutyákat, macskákat, rókákat, nyesteket, 4 db elemmel működik, az elem nem tartozék, kültéren is használható  60201621 Tartórúd nélkül!

https://www.bauhaus.hu/jkh-szunyoghalo-80cm-feher-folyometer.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/jkh-szunyoghalo-ablakra-100x100cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/tesa-standard-ontapados-szunyoghalo-ablakra-110x130cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/tesa-standard-ontapados-szunyoghalo-ajtora-200x220cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/schellenberg-szunyoghalo-magneses-100x120cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/rovarriaszto.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bestest-rovarcsapda-1x4w-kek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bestest-rovarriaszto-ejjelifennyel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bestest-elemes-legycsapo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bestest-elektromos-pokriaszto.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bestest-vakondriaszto-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bestest-rovarcsapda-uv-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/weitech-elemes-kisallatriaszto.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/nature-darazscsapda.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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hot Air stop 
mobilklímákhoz, 
vízlepergető, strapabíró, 
cipzárral, meggátolja a 
meleg visszaáramlását 
a helyiségbe

9.990,- 25822933

XL 11.990,- 25821170

9.990,-/tól

Asztali ventilátor 
fehér, 20 W, 2 sebességfokozat, 15 cm-es átmérő, 
állítható dőlésszög 
2.990,-  20611668

fekete, teljesítmény: 40 W, 3 fokozat,  
lapát átmérő: 30 cm,  
állítható dőlésszög 
4.990,-  20619918

db

2.990,-/tól
db

2.490,-

üveg

Szolárlámpa  
BIG GLAS 
Ø kb. 7,5 cm, kb. 54 cm  
magas, nemesacél, üveg,  
akkuval, 2 x 0,06 W LED,  
akár 8 óra világítási idő 
22968245

szolárkő rock 
3 db-os
(1 db = 996,60) 
20244347

szett

2.990,-

1.190,-
szolárspotlámpa
műanyag, mozgatható spotfej, 
kb. 32,5 cm magas,  
3 x 0,06 W, fehér LED, 
világítási idő: 6-8 óra
22622541

színes LED-szolárgömb
20 cm, leszúrható, LED-es,  
8 órányi világítás, színváltós
22957261

db

1.990,-

2 darabos 
csomag

szolárfüggőlámpa
2 db, dekoratív üveggel, 
1 melegfehér LED, akkuval,  
kb. 6 cm magas, Ø kb. 6 cm,  
világítási idő: akár 8 óra 
1.990,- (1 db = 995,-) 
23783797 

szolárüveg 
fényfüzérrel
23790326

Mobil klíma 
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

89.990,-

Léghűtő 10 l 
proklima
77 cm, 65 W, 
távirányítóval,  
3 fokozatú  
szabályozás,  
időzítő,  
kerekekkel,  
10 l-es tartály
25806803

24.990,-

Mobil klíma 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

119.990,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

UsB-asztali ventilátor proklima 
fémből készült, hagyományos kivitelezésű 
asztali ventilátor USB-csatlakozóval, 
aminek köszönhetően laptopról vagy asztali 
számítógépről is működtethető, Ø: 15 cm
fehér 25009000 
ezüst 25001857 

2.490,-
1.990,-

1.990,-

Újdonság!

Az oldalpáron szereplő termékek a készlet erejéig kaphatók szakáruházainkban. 

https://www.bauhaus.hu/proklima-asztali-ventilator-usb-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-asztali-ventilator-usb-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-asztali-ventilator-usb-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-asztali-ventilator-o15cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-asztali-ventilator-o30cm-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-big-glass-szolarlampa.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-szolar-spotlampa-led-32-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-akaszthato-szolarlampaszett-2db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-szolarlampa-fenyfuzerrel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-rock-szolarlampaszett-3db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-szolarlampa-rgb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-szolarlampa-rgb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-leghuto-10l-feher-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-purity-mobil-klima-2-6kw-9000btu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/tcl-tac-09cpa-ka-mobil-klima-2-8kw-9000btu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-hot-air-stop-ablaktakaro-mobil-klimahoz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Inverteres splitklíma TCL
4 az 1-ben inverteres splitklíma WiFi-vezérléssel, valamint hűtő-, fűtő-, párátlanító- és 
ventilátor-üzemmóddal, LED-kijelzővel, időzítő-, alvó- és önellenőrző funkcióval, továbbá 
porszűrővel rendelkezik, az Eco üzemmódnak köszönhetően energiatakarékos működés 
érhető el, 3,5 kW, 12000 BTU, energiaosztály: A++/A+
25885778

Álló ventilátor
teljesítmény: 50 W, 
3 fokozat,  
lapát átmérő: 40 cm, 
oszcilláló funkció, 
állítható dőlésszög, 
állítható magasság
fehér 20571072 
fekete 20803517

db

4.990,-

Padlóventilátor
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

1

2

9.990,-/tól

Álló- 
ventilátor
40 cm átmérő, 
360°-ban mozog, 
állítható magasságú,  
3 sebességi fokozat,  
oszcillálás, időzítő,  
távirányítóval, 55 W
23772528

24.990,-

Modern 
állóventilátor

114 cm magas, 
65 W, fém házas, 

4 üzemmóddal 
rendelkezik (normál, 

természetes, 
éjszakai, eco), 

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,-

Splitklímák

Álló ventilátorok

Toronyventilátorok

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

Torony-
ventilátor
teljesítmény: 
30 W, 
3 fokozat, 
73,5 cm magas, 
időkapcsoló, 
oszcilláló funkció
20620813

7.990,-

Toronyventilátor 
starfan
3 sebesség,  
időzítő,  
oszcillációs,  
távirányítóval,  
digitális  
kijelzővel,  
üvegtalppal
23010778, 23761906

Álló ventilátor
55 W, 3 fokozat, 
lapátátmérő: 40 cm, 
szürke színben, 
360°-ban oszcilláló 
funkció, időkapcsoló, 
távirányító
20770426

19.990,-

195.990,-

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

db

39.990,-

https://www.bauhaus.hu/starfan-allo-ventilator-feher-40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/starfan-alloventilator-fekete-40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/starfan-alloventilator-fekete-40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/starfan-alloventilator-fekete-40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-360-alloventilator-o40cm-ezust-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-modern-360-alloventilator-114cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-padloventilator-o45cm-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-padloventilator-o45cm-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-toronyventilator-76cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-toronyventilator-uvegtalppal-112-4cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-toronyventilator-uvegtalppal-112-4cm-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-padloventilator-o30cm-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/proklima-alloventilator-40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/tcl-tac-12chsa-dni-smart-splitklima-3-5kw-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/tcl-tac-09chsa-hci-inverteres-splitklima-2-5kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Kertiház Manor Antracit

mérete: 185 x 152 cm, magasság: 226 cm, 

nagy, kétablakos ajtóval,  

antracitszínben, padlóval 66546533109.990,-

3.320,-/tól

WpC-teraszdeszka 
barna, mokka- és szürke színben

1  2 m hosszú, 15 cm széles 
3.320,- (1 m² = 11.067,-) 
66577205, 66577199, 66577214
2  3 m hosszú, 15 cm széles 

4.980,- (1 m² = 11.067,-) 
66577278, 66577269, 66577250
3  4 m hosszú, 15 cm széles 

6.640,- (1 m² = 11.067,-) 
66577287, 66577302, 66577296

A telepítéshez szükséges 
összes anyagot megtalálja 
szakáruházainkban, illetve 

webshopunkban!

Kiskerítés nova
modern hatású, impregnált faanyagból készült, 80 cm hosszú,  
30 cm magas, 3,8 cm vastag (1 m = 1.112,5)     66520953

Magaságyás nikita
93 x 93 cm alapterületű,  
36 cm magas, geotex  
belső borítással 
66520971 

db

7.990,-

Virágláda Keter Urban BLooMER
78 cm magas, mérete: 82 x 37,3 cm, beépített 
öntözőrendszerrel rendelkezik, valamint 
vízszintjelzője segítségével elkerülhetjük 
a növények túlöntözését  66584241 

db

16.990,-

Magaságyás 
gyerekeknek
66594286

Gyerekeknek

db

9.990,-

db

890,-

Önrész: 0,-

24 x 4.582,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Újdonság!

Újdonság!

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

db

7.990,-

https://www.bauhaus.hu/keter-eco-composter-320l-komposztalo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/nova-agyasszegely-80x30x3-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/nikita-magasagyas-93x93x36cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/keter-manor-6x5dd-muanyag-kerti-haz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bambus-parket-teraszdeszka-2000x150x25mm-mokka.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bambus-parket-teraszdeszka-2000x150x25mm-mokka.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bambus-parket-teraszdeszka-2000x150x25mm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bambus-parket-teraszdeszka-2000x150x25mm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bambus-parket-teraszdeszka-2000x150x25mm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bambus-parket-teraszdeszka-2000x150x25mm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bambus-parket-teraszdeszka-2000x150x25mm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bambus-parket-teraszdeszka-2000x150x25mm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/keter-urban-bloomer-magasagyas-muanyag-whiskey-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/forest-style-marguerite-gyerek-magasagyas-40x50x45cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Kerítéscsalád Riva
bazaltszürke színű, kétszer festett, nagy fényáteresztésű

3

1

4

2

6

7

Bazaltszürke színű oszlop

5

1 2 3 4 5 6 7

Méret 180 x 90 60 x 180 90 x 180, ráccsal 180 x 180, ráccsal 180 x 180, teli 9 x 9 x 110 cm 9 x 9 x 190 cm
Cikkszám 66581622 66581613 66581604 66581598 66581631 66581640 66581659

Ár 10.990,- 10.990,- 12.990,- 19.990,- 23.990- 4.990- (1 m = 4.536,-) 8.990- (1 m = 4.732,-)

db

4.990,-/tól

db

10.990,-/tól

1 2 3

1 2 3 4 5

Méret 180 x 180 cm 100 x 180 cm 90 x 180/90 cm 100 x 160/180 cm 180 x 160/180 cm
Cikkszám 16238577 20058973 20107167 20148591 16238591

Ár 11.990,- 10.990,- 9.990,- 12.990,- 13.990,-

4 5

Kerítéscsalád hamburg
masszív, 40 x 40 mm-es kerettel, 
bordázott lamellákkal, magasnyomáson 
impregnált fából

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,-

(1 m = 2.217,-)

66584870

2

1

széles választéka
Lamellás kerítések

db

9.990,-/tól

db

3.990,-/tól

https://www.bauhaus.hu/bambus-parket-teraszdeszka-2000x150x25mm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/silvan-colormix-hamburg-keriteselem-180x180cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/silvan-colormix-hamburg-keriteselem-180x180cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/silvan-colormix-hamburg-felkorives-keriteselem-180x160-180cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/silvan-colormix-hamburg-keriteselem-100x180cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/silvan-colormix-hamburg-zaroveg-keriteselem-90x180-90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/silvan-colormix-hamburg-felkorives-keriteselem-100x160-180cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riva-kerites-raccsal-180x180cm-bazaltszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riva-kerites-raccsal-180x180cm-bazaltszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riva-kerites-raccsal-90x180cm-bazaltszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riva-kerites-raccsal-60x180cm-bazaltszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riva-kerites-raccsal-180x90cm-bazaltszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riva-kerites-teli-180x180cm-bazaltszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/oszlop-riva-keriteshez-9x9x110cm-bazaltszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/oszlop-riva-keriteshez-9x9x190cm-bazaltszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/forest-style-epernay-kerites-180x180cm-antracitszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/forest-style-epernay-oszlop-9x9x180cm-antracitszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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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

Tömlőkocsi Gardena AquaRoll L Easy
max. 100 m 1/2”-os tömlőhöz,  
fém tömlővezető,  
stabil kivitel 
25685011

35.990,-

22.990,-

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

házi vízmű  
AL-Ko hW 1300 

teljesítmény: 1300 W,  
max. vízszállítás: 5000 l/h,  

max. nyomás: 5 bar,  
max. szállítómagasság: 50 m,  

max. szívómélység: 8 m,  
5 év  garancia

66469472

47.990,-

5,5 bar

Mélykútszivattyú 
Modell Bp 1/4“

teljesítmény: 1300 W,  
vízszállítás: 3000 l/h, 

max. emelő- 
magasság: 55 m, 

járókerekek száma: 1, 
5 év  garancia

66226516

58.990,-

54.990,-

háztartási automata szivattyú nphA-E 3600
teljesítmény: 1100 W, max. vízszállítás: 3600 l/h,  
max. nyomás: 4,6 bar, max. emelési magasság: 46 m,  
max. szívómélység: 7 m, előszűrővel,  
5 év  garancia 22624990

4 üzemmódban 
állítható vezérlés!

házi vízmű Elpumps 
VB50/1300

teljesítmény: 1300 W, 
bronzlapátos, 

max. vízszállítás: 6000 l/h,  
max. nyomás: 4,8 bar,  

max. szállítómagasság: 48 m,  
max. szívómélység: 9 m, 

5 év  garancia
66344083

50 l-es  nyomástartály!

59.990,-

11.990,-/tól

Rugalmastömlő-készlet YoYo
nem tekeredik és csavarodik,  

könnyű, kompakt és helytakarékos, 
csúszásmentes felület 

20 m hosszú 11.990,- 25751301 
30 m hosszú 13.990,- 25745368

Fali tömlődob Gardena 15 roll-up

15 m 1/2” tömlő, locsolókészlet, automatikus 

tömlőfeltekerés 66277037

29.990,-

szívótömlő-garnitúra  
neptun
1,4 m-es, műanyag lábszeleppel 
4.990,- 16173292

2,7 m-es, réz lábszeleppel  
9.990,- 16173302

Szívótömlők

vízművek

4.990,-/tól

Szivattyúk,

Újdonság!

Újdonság!
A termék a webshopunkban  
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/neptun-muanyag-szivotomlo-keszlet-4m-1-25mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/neptun-muanyag-szivotomlo-keszlet-4m-1-25mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/neptun-sargarez-szivotomlo-keszlet-7m-1-25mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/neptun-sargarez-szivotomlo-keszlet-7m-1-25mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/neptun-npha-e-3600-hazi-vizmu-1100w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardena-aquaroll-l-easy-tomlokocsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/yoyo-fitt-rugalmasan-tagulo-es-zsugorodo-tomlokeszlet-20m-3-8-9-5mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/elpumps-bp-1-4-melykuti-szivattyu-1300w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/elpumps-jpv-1500b-kerti-szivattyu-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardena-comfort-15-roll-up-automatic-fali-tomlodoboz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/elpumps-vb-50-1500b-hazi-vizmu-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/al-ko-hw1300-inox-hazi-vizmu-1300w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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1

2

Fűkaszák

Modell 1     hURRICAnE 
hBTI 75

2    GARDoL  
GBFI125

3   MCCULLoCh  
B 40 B ELITE

Teljesítmény 1 LE 1,7 LE / 42,7 cm3 2 LE / 40,1 cm³ / 2 ütemű 

Vágás szélesség 38 cm damillal 43 cm damillal / 
25,5 cm késsel

43 cm damillal /  
25,5 cm késsel

súly 4,55 kg 8,54 kg 7,3 kg
Cikkszám 22574545 22944421 66278401     Kifutó termék!

Ár 32.990,- 64.990,- 109.990,-

®

Modell 1    BosCh  
Ahs 45-16

2   GARDEnA 
EAsYCUT 450/50

3   BosCh  
6000 pRo-T

Teljesítmény 420 W 450 W 700 W
Késhossz / késtávolság 45 cm / 1,6 cm 50 cm / 1,8 cm 60 cm / 3,4 cm
súly 2,6 kg 2,7 kg 4,47 kg
Cikkszám 66144423 66469463 60036452

Ár 17.490,- 25.590,- 49.990,-

Gyomkiszedő Fiskars XACT
teleszkópos nyél,  

könnyű használhatóság
664850431

2 3

Modell 1  AL-Ko CLAssIC 4.66 p-A
2   MCCULLoCh M51-140WR 

CLAssIC+
3  RYoBI RLM53190sV

Vágásszélesség 46 cm 51 cm 53 cm
Teljesítmény 2,0 kW / 2,68 LE 1,9 kW / 2,5 LE, 140 cm³ 4,8 kW / 6,4 LE, 190 cm³, Subaru motor
Magasságállítás 7 fokozatú, kerekenkénti 6 fokozatú, hátsó 7 fokozatú, központi
Tartozék 65 l-es fűgyűjtő 55 l-es fűgyűjtő 70 l-es fűgyűjtő
Cikkszám 66486073 66578794 66527273

Ár 67.990,- 99.990,- 139.990,-

3

Elektromos fűnyíró AL-Ko 46.4E
1600 W, vágásszélesség: 46 cm, fűgyűjtő: 65 l, 

 acéllemez ház, 5 év  garancia 
66602514

79.990,-

27.990,-

Elektromos fűnyíró  
RYoBI RLM13E33s
1300 W, vágásszélesség: 33 cm, 
magasságállítás: 5 fokozatú, 
központi, fűgyűjtő: 35 l,  
5 év  garancia 
66411136 

Sövényvágók

Fűnyírók

14.990,-

1 2

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

3

Önrész: 0,-

24 x 3.332,-

Machete Gerber Gator
anyaga: szénacél 66411057

7.990,-

Újdonság!

Újdonság!

Újdonság!

Benzinmotoros fűnyírók 5 év  garancia

https://www.bauhaus.hu/hurricane-hbti-75-benzinmotoros-szegelynyiro-750w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/hurricane-hbti-75-benzinmotoros-szegelynyiro-750w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardol-gbfi-125-benzines-fukasza-1250w-2-utemu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardol-gbfi-125-benzines-fukasza-1250w-2-utemu.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-ahs-45-16-elektromos-sovenyvago-420w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-ahs-45-16-elektromos-sovenyvago-420w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/mcculloch-b40b-elite-benzinmotoros-fukasza-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/mcculloch-b40b-elite-benzinmotoros-fukasza-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fiskars-gator-machete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardena-easycut-450-50-elektromos-sovenyvago-450w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardena-easycut-450-50-elektromos-sovenyvago-450w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardena-easycut-450-50-elektromos-sovenyvago-450w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fiskars-xact-gyomkiszedo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/al-ko-classic-4-66-p-a-benzinmotoros-funyiro-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/al-ko-classic-4-66-p-a-benzinmotoros-funyiro-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rlm53190sv-benzinmotoros-funyiro-3600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rlm53190sv-benzinmotoros-funyiro-3600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rlm53190sv-benzinmotoros-funyiro-3600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rlm53190sv-benzinmotoros-funyiro-3600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/mcculloch-m51-140wr-classic-benzinmotoros-funyiro-1900w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/mcculloch-m51-140wr-classic-benzinmotoros-funyiro-1900w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/mcculloch-m51-140wr-classic-benzinmotoros-funyiro-1900w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/al-ko-silver-46-4-e-comfort-elektromos-funyiro-1600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/al-ko-silver-46-4-e-comfort-elektromos-funyiro-1600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rlm13e33s-elektromos-funyiro-1300w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-ahs-6000-pro-t-elektromos-sovenyvago-700w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-ahs-6000-pro-t-elektromos-sovenyvago-700w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-ahs-6000-pro-t-elektromos-sovenyvago-700w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

38.990,-

Asztali körfűrész herkules TKs 2000s

2000 W, vágási mélység: 85 mm, asztalméret  

hosszabbítással: 945 x 640 mm, tárcsaátmérő: 250 mm,  

5 év  garancia 

66385684

Kompresszor  
AEG sUpERsILEnT 59
550 W, max. nyomás: 8 bar,  
tartály: 24 l, olajmentes
5 év  garancia
25386110

pneumatikus multivéső  
herkules DLs 2000
5 különböző szerszámfejjel
5 év  garancia
25447530

69.990,-

59.990,-

Csendes kivitel!

Akkus fúró-csavarozó 
Bosch GsR 18V-21  
+ GLI lámpa
2 db 18 V / 2,0 Ah Li-Ion akku, 
nyomatékállítás: 20+1 fokozat, 
max. nyomaték: 63 Nm,  
5 év  garancia 
25548479

Tartozékkészlet  
Bosch V-LInE
91 részes készlet  
kofferben
66398035

59.990,-

13.390,-

+

54.990,-

Bontókalapács Toolson pRo-Ah 43
1600 W, ütőenergia: 43 J,  
ütésszám: 1500 / perc, hegyes- és  
laposvésővel, fémkofferben,  
5 év  garancia
20646165 

Festék- és habarcskeverő  
Toolson pRo-RG 1400
1400 W, fém hajtóműház, 2 sebességfokozat, 180–460  
és 300–700 / perc ford.szám, M14 szárbefogás, súly: 5,7 kg,  
5 év  garancia
20643078 

sík vonallézer pLL 360
önszintező, 360°-os vonallézer,  
munkatartomány,  
max. átmérője: 20 m,  
pontosság: 0,4 mm/m
66100081

49.990,-

Pneumatikus szerszámok

27.990,-

A termék a webshopunkban 

is megvásárolható! 

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/toolson-pro-rg-1400-festek-es-habarcskevero-1400w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/toolson-pro-ah-43-bontokalapacs-1600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/aeg-supersilent-59-kompresszor-160-8-24-550w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gsr-18v-21-akkus-furocsavarozo-18v-gli-18v-lampa-2-akkuval.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-pll-360-vonallezer-allvannyal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/herkules-tks2000-asztali-korfuresz-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-v-line-furoszar-bit-es-dugokulcs-keszlet-91db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/hercules-multitool-dls-2000-pneumatikus-multiszerszam-5in1.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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száraz-nedves porszívó super 16
1300 W, 16 l-es inox tartály, 1,8 m-es 
tömlő, 5 év  garancia
20840073

száraz-nedves porszívó GAs 15
1100 W, tartály: 15 l, légszállítás: 53 l/s, 

félautomata szűrőtisztítás, tartozékokkal, 
5 év  garancia

66576479

49.990,-

Mobil szerszámos láda stanley
mérete:  48 x 63 x 29 cm,  
teleszkópos nyéllel, kifordítható 
szortimenterrel, nagy kerekekkel
66277985

12.990,-

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

59.990,-

Magasnyomású mosó 
nilfisk C110.7-5 pC X-TRA
1400 W, vízszállítás: max. 440 l/óra,  
max. nyomás: 110 bar, terasztisztítóval, 
5 év  garancia
66580212

Magasnyomású 
mosó Bosch 
Easyaquatak 100
1200 W, max.  
nyomás: 100 bar, 
vízszállítás:  
300 l/óra,  
360°-ban  
állítható  
szórópisztoly
25726567 34.990,-

11.990,-

Magasnyomású mosó Bosch 
Advanced Aquatak 160

2600 W, max. nyomás: 160 bar,  
max. vízszállítás: 580 l/óra,  

5 év  garancia
66598826

19.990,-

porszívók
Száraz-nedves

134.990,-

Önrész: 0,-

24 x 5.624,-

Magasnyomású mosók

17.990,-

Multigép Dremel stylo

9 W, változtatható fordulatszám:  

5000-22.000 ford/perc, 15 tartozékkal 

66598808

Újdonság!

Újdonság!

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/wisent-szerszamkeszlet-127db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/shop-vac-super-16l-szaraz-nedves-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/stanley-iml-1-93-968-kerekes-szerszamoslada.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gas-15-ps-szaraz-nedves-porszivo-1100w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/nilfisk-c-110-7-5-pc-x-tra-magasnyomasu-moso.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-easyaquatak-100-magasnyomasu-moso.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bosch-aqt-160-magasnyomasu-moso.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dremel-stylo-2050-15-multifunkcios-szerszam.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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1.690,-/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

Falazúr
selyemfényű, kültéri 
felhasználásra,  
nagyon hatékony 
az UV-sugárzással 
szemben, időjárás- 
álló, víztaszító,  
minden fafajtára, 
színtelen, illetve  
tölgy-, paliszander-  
és diószínben  
5 l  4.690,-  
(1 l = 938,-) 
66245955, 66245964, 
66245973, 66245982

5 liter!

4.690,-

Favédő festék
kültérre, vizes bázisú, magas fedő-
képességű, selyemfényű, különböző 
színekben, nagyon rugalmas
0,75 l 2.490,- (1 l = 3.320,-) 
66243755 
2,5 l 6.990,- (1 l = 2.796,-) 
66243764

2.490,-/tól1.990,-/tól

Univerzális keményfaolaj
selyemfényű, színmegújító hatású, víz- és 
szennytaszító, oldószeres
0,75 l 1.990,- (1 l = 2.653,-) 
meranti 66243977, 
színtelen 66243968

2,5 l 5.990,-  (1 l = 2.396,-) 
meranti 66243995,  
színtelen 66243986

1.490,-
Keményfa-
tisztító
speciális tisztítószer 
beszürkült  
keményfára 
500 ml 1.490,- 
(1 l = 2.980,-)
66244068

Fémfesték hammerite 
fényes- és kalapácslakk, dekoratív,  
közvetlenül a rozsdára,  
különböző színekben 
250 ml   1.590,-  
(1 l = 6.360,-) 
60118466  
750 ml   4.190,- 
(1 l = 5.586,6) 
60118581  
2,5 l   10.990,- 
(1 l = 4.396,-) 
60118767

1.590,-/tól

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

Favédő lazúr 
oldószeres, selyemfényű, UV- és 
időjárásálló, vízlepergető, nyitott  
pórusú, különböző színekben
750 ml 1.690,-   (1 l = 2.253,33) 
66242549 
2,5 l 3.990 ,-  (1 l = 1.596,-) 
66242655 

Vékonylazúr sadolin Classic aqua
kültéri, vizes bázisú, gyorsan száradó, 
selyemfényű, vékony rétegű impregnálólazúr, 
mélyen beszívódik a fába, alkalmazható 
felületek: ajtó, ablak, zsalugáter, homlokzati 
borítás, oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés 
750 ml    2.390,- (1 l = 3.186,6)    66541839 
2,5 l         6.990,- (1 l = 2.796,-)    66541848

2.390,-/tól

Beltéri falfesték Dulux 
A nagyvilág színei
tartós színek gazdag  
választéka, matt,  
latex emulzió fal- és  
mennyezetfestésre, vízzel  
tisztítható bevonatot képez,  
ezért a szennyeződések,  
pecsétfoltok könnyen  
eltávolíthatók,  
kiadósság: 14 m² / l 
2,5 l  4.290,-  (1 l = 1.716,-) 
66208550 

5 l     6.990,-  (1 l = 1.398,-)  
66208569

4.290,-/tól

ajánlat!
Világbajnok

Beltéri falfesték 
Dulux Latex Matt
kiváló minőségű 
diszperzió, finom 
struktúrájú, különösen 
ellenálló, megnövelt 
mosásállóság, fehér

3 l 4.290,- (1 l = 1.430,-) 
66209818

10 l 8.290,- (1 l = 829,-) 
66209827

4.290,-/tól

3.190,-/tól

Vastaglazúr sadolin Extra
tartós védelmet biztosít a fának,  
védi a csapadéktól és a káros  
UV-sugárzástól, különböző színekben

0,75 l  3.190,- (1 l = 4.253,3) 60085889

2,5 l  8.990,- (1 l = 3.596,-) 60085898 
5 l  15.990,- (1 l = 3.198,-) 66358321

Vásároljon legalább 15 liter Dulux színes falfestéket tetszőleges árnyalatban (akár készre, akár a szakáruházban kevert), és az Öné az egyedi ezüstlabda! Az akció a labdakészlet erejéig tart! Az akció csak a szakáruházakban történő vásárlás esetén érvényes! (További részletek a szakáruházakban!)

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/falazur-szintelen-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-favedo-lazur-szintelen-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-kemenyfatisztito-szintelen-0-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-univerzalis-kemenyfaolaj-0-75l-meranti.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-favedo-festek-mezsarga-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-tartos-vedolazur-szintelen-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/supralux-universal-aqua-zomancfestek-feher-fenyes-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/hammerite-femfestek-barna-kalapacslakk-0-25l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sadolin-classic-aqua-2in1-vekonylazur-mahagoni-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dulux-a-nagyvilag-szinei-belteri-falfestek-bambuszliget-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sadolin-extra-vastaglazur-cseresznye-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dulux-latex-matt-belteri-falfestek-feher-3l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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narancs

lilaalmazöld

fehér

szürke

natúr

Thermoroló Easy Fix
fúrás és csavarozás nélkül felszerelhető, nyáron nem 
engedi be, télen pedig a szobában tartja a meleget,  
6 különböző színben

 45 x 150 cm 66345165 4.790,- 
 60 x 150 cm 20113155  5.590,- 
 75 x 150 cm 20113164 5.890,- 
 100 x 150 cm 20113182 6.690,- 
 120 x 150 cm  66345086 9.690,- 
 90 x 210 cm 66344977 9.990,-

oldalzáróprofil  
rolóhoz
a teljes árnyékolás és  
szigetelés érdekében az  
ablakkeretre felragasztható,  
150 cm 2.690,- / pár
20279808

200 cm 4.790,- / pár
66345095

4.790,-/tól

1  Műfű Melica
1,7 cm-es szálhossz, 2 m és 4 m 
szélességben 4.990,-/m² 
22973355, 22973364

3  Műfű palma
4 cm-es szálhossz, 4 m szélességben 
9.990,-/m² 22973373

2  Műfű Victoria
3 cm-es szálhossz, valódi fű hatású,  
2 m és 4 m széles tekercsben  
6.490,-/m²  66517399, 66517405

1

2

3

4

m²

4.990,-

m²

6.490,-

m²

9.990,-

4  Műfű Zürich
kiváló minőségű, UV-álló,  
valódi fű hatású, zöld/barna, 1 x 4m 
20 mm hosszú szálak  66434188   

17.990,-/db (1 m² = 4.497,5) 
30 mm hosszú szálak  66434197   

24.990,-/db (1 m² = 6.247,5) 
40 mm hosszú szálak  66434203   

36.990,-/db (1 m² = 9.247,5)

db

17.990,-/tól

Bambuszroló
60 x 160 cm 

1  natúr 1.990,- 66001458 

2  festett 2.190,- 66091547

80 x 160 cm 

1  natúr 2.490,- 66001467 

2  festett 2.990,- 66091556

100 x 160 cm  

1  natúr 2.990,- 66001476 

2  festett 3.290,- 66091565

120 x 160 cm 

1  natúr 3.490,- 66001485 

2  festett 3.990,- 66091574

1.990,-/tól

7.590,-/tól

sávos roló Easy Fix
fúrás és csavarozás nélkül felszerelhető, 

szabályozható a beeső fény, mokka-,  
fehér és krémszínben  

60 x 150 cm 7.590,-  66210874

75 x 150 cm 9.990,-  66210883

100 x 150 cm 11.990,-  66210892

120 x 150 cm 14.990,-  66210908

1

2

2

2

Mágneses táblafólia
kék, zöld, fekete, szürke színben 
50 x 70 cm 23830550 4.590,-
50 x 50 cm 23830596 6.290,-

50 x 70 cm 23805646 7.990,-
50 x 100 cm 23829354 9.490,-

4.590,-/tól

https://www.bauhaus.hu/melica-mufu-200cm-szeles-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/victoria-mufu-400cm-szeles-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/palma-mufu-400cm-szeles-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/nortene-salzburg-mufu-vizelvezetovel-20mm-1x4m-zold-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/unic-spot-bambuszrolo-60x160cm-natur.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/unic-spot-bambuszrolo-60x160cm-natur.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardinia-easy-fix-dupla-rolo-60x150cm-mokka.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardinia-easy-fix-thermorolo-45x150cm-narancs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardinia-easy-fix-thermorolo-45x150cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardinia-easy-fix-thermorolo-45x150cm-natur.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardinia-easy-fix-thermorolo-45x150cm-zoldalma.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardinia-easy-fix-thermorolo-45x150cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardinia-easy-fix-thermorolo-45x150cm-lila.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardinia-easyfix-oldalprofil-rolohoz-150cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gardinia-basic-bambuszrolo-80x160cm-csokolade.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/magneses-folia-fekete-50x70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Csaptelepcsalád nobless sharp
mosdócsaptelep leeresztőszeleppel 
21.990,- 66495680

kádcsaptelep 
29.900,-  
66495699 (kép nélkül)

zuhanycsaptelep 
23.490,-  
66495705 (kép nélkül)

21.990,-/tól

Csaptelepcsalád Elba
mosdó  
10.990,-  20674403

zuhany (kép nélkül)  
13.990,-  20705419

kád (kép nélkül)  
15.990,-  20705400 

2 év   
garanciával!

WC-ülőke 
Cosima
fehér, duroplaszt, 
swarovski  
ékkövekkel, 
lecsapódásgátlóval, 
gyorsszerelésű
25554810  

10.990,-/tól

Csaptelepcsalád Logis
mosdó 70, push-open  
lefolyógarnitúrával  
22.990,- 66434805 
kádtöltő (kép nélkül) 

32.990,- 66434841  
zuhany (kép nélkül) 
25.990,- 66434887

push-open  
lefolyógarnitúrával!

22.990,-/tól

Csaptelepszett 
Kludi D-Vise 3 in 1
a szett tartalma:
1 db Kludi D-Vise egykaros 
mosdócsaptelep lefolyógarnitúrával,
1 db Kludi D-Vise egykaros 
kádtöltő- és zuhanycsaptelep 
automatikus kád- / zuhanyváltóval,
1 db Kludi Zenta 1s zuhanyszett 
60 cm Kludi Zenta falirúddal, 
Kludi Zenta 1s kézizuhannyal 
és Logoflex gégecsővel
5 év garanciával! 
66312363

Álló WC KoLo Idol 
mélyöblítésű, alsó és hátsó 
kifolyású
66542540, 66542559

11.690,-

22.990,-

Fali WC paris
fehér, mélyöblítésű, WC-ülőke nélkül

35.800,- 22583745

WC-ülőke paris
duroplaszt, lecsapódásgátlóval és fémzsanérokkal

13.990,- 22577298

Mosdó paris
kerámia, fehér, szögletes forma

60 x 47 cm  22.990,-  22591331

70 x 47 cm  26.990,-  23201314

80 x 49 cm  36.990,-  23200940

22.990,-/tól

Mosdó president
60 cm, fehér színű, 

klasszikus forma
13192300

7.990,-

14.990,-

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

Fürdőszobai 
ülőke

krómváz, fehér 
színű ülőrész,  
47 cm magas,  

Ø 32 cm 
13010035

66.990,-

szett

49.790,-

Újdonság!

Összecsukható szék
4 színben 

66378028, 66378037,  
66378046, 66378055

db

2.390,-

4.690,-

https://www.bauhaus.hu/kludi-d-vise-3in1-mosdo-es-kadtolto-csaptelep-zuhanyszettel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-elba-mosdo-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/novaservis-nobless-sharp-mosdo-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/hansgrohe-logis-70-mosdo-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/furdoszobai-uloke-krom-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-paris-mosdo-60x47cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-paris-mosdo-60x47cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-fuerteventura-mosdo-45x30x10-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-fuerteventura-mosdo-45x30x10-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/president-mosdo-60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/president-mosdo-60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/cosima-diamond-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kolo-idol-melyoblitesu-hatso-kifolyasu-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-paris-melyoblitesu-fali-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-paris-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/furdoszobai-uloke-osszecsukhato-krom-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/furdoszobai-uloke-osszecsukhato-krom-kek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/furdoszobai-uloke-osszecsukhato-krom-narancs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/furdoszobai-uloke-osszecsukhato-krom-lila.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Kádparaván
5 mm-es, edzett biztonsági üvegből,  
alumínium oldal profilokkal, többfajta,  
homokfúvással előállított mintával

1   130 x 75 cm 24.890,- 20559014

2   140 x 80 cm 27.990,- 20598239

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

4  Kádparaván pIKTo és RETRo
4 mm-es biztonsági üveggel, 140 x 80 cm 
34.990,- 25550298, 25551468 (kép nélkül)

5  Kádparaván Circles
125 x 140 cm, kétrészes, fényes króm  
színű alumíniumprofillal, 5 mm-es, mintás  
biztonsági üveggel 49.990,- 22879879

6  Kádparaván Fireworks 
2 részes, 125 x 140 cm, 5 mm-es biztonsági  
üveggel 58.990,- 23836363

7  Kádparaván 
2 részes, 140 x 107 cm, 6 mm-es  
biztonsági üveggel  
47.990,- 22614991 (kép nélkül)

3

1

2

24.890,-/tól

5

6

54.990,-

33.680,-

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

Beépíthető mosdó 
sIMET
120 cm széles, fehér, akril  
57.990,- 
66535054  Csaptelep nélkül!

Tükör sote 
(szé. x ma.): 120 x 80 cm  
24.990,- 66534990

Komplett mosdóhely RIGA 
74 cm széles, fehér, larche, wenge és 

szürke színekben  
66565079, 66565088

66565097, 66565103

Csaptelep nélkül!

Mosdóhely square RIVA
álló alsószekrény: 59,6 x 78,9 x 37 cm, MDF, 
fényes fehér, kettő ajtóval, soft-close funkcióval, 
kerámiamosdóval, tükör LED-világítással: 69 x 58 cm, 
energiaosztály: A 25376096     Csaptelep nélkül!

LED-tükörmegvilágítás  
Mira
energiaosztály: A, Ip44-es  
védettség, 30 x 10 cm 
24663768

11.290,-

Tükör LED-világítással 
Moonlight
szé. x ma.: 50 x 70 cm, érintőkapcsolóval,  
18 darab LED-fényforrással, a tükör „A++” 
energiaosztályba tartozó, beépített  
LED-fényforrást tartalmaz        66436306

Metszett tükör Gennil
40 x 60 cm    6.190,-    20031901 
55 x 80 cm   11.990,-   20031910 

60 x 100 cm 17.490,-   20031947 
60 x 118 cm 18.490,-   20031956

6.190,-/tól

Fürdőkád Arles
170 x 75 cm, 164 l, 100% 

szaniterakril, fehér 
44.990,-  13222098

A termékhez speciális 
kádágy külön  

vásárolható 
szakáruházainkban!

32.490,-  13222854

kád

44.990,-

Zuhanytálca st. Marie
fehér akril, íves 
90 x 90 cm 36.990,- 13223365

100 x 100 cm 39.990,- 13223372

Zuhanytálcaágy
90 x 90 cm-hez 15.690,- 13223217

100 x 100 cm-hez 19.590,- 13224993

db

89.990,-
szett

151.970,-

36.990,-/tól

Újdonság!

Önrész: 0,-

24 x 3.749,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/riva-square-komplett-mosdohely-feher-60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sote-falitukor-120x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/silva-120-alsoszekreny-122x59x48-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/simet-120-mosdo-120x46x17cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riga-komplett-mosdohely-larche-74-cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riga-komplett-mosdohely-larche-74-cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-mira-tukormegvilagito-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-mira-tukormegvilagito-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gennil-fazettas-falitukor-40x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gennil-fazettas-falitukor-55x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-arles-170x75cm-akril-furdokad.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-st-marie-90x90cm-ives-zuhanytalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/moonlight-tukor-led-vilagitassal-50x70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kadparavan-csikos-140x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kadparavan-130x75cm-atlatszo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kadparavan-140x80cm-torolkozotartoval.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/corniche-circles-kadparavan-125x140cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/firework-kadparavan-viragos-140x125cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riga-komplett-mosdohely-wenge-74-cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riga-komplett-mosdohely-feher-74-cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/riga-komplett-mosdohely-talpa-74-cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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114.990,- 119.990,-

164.990,-155.990,-

hidromasszázs zuhanykabin  
ülőtálcával pC55
méret: 90 x 205 x 90 cm,  
víztiszta frontüvegek, fehér üveg hátfal, 
 magas akril zuhanytálca fém merevítéssel és lábakkal, 
ülőkével, keverő csaptelep és funkcióváltó,  
6 db hátmasszírozó fúvóka, 
esőztető zuhanyfej, többfunkciós kézizuhany, 
piperepolc, szifon
66587550

hidromasszázs zuhanykabin  
ülőtálcával Bh1171
méret: 100 x 209 x 100 cm,  
víztiszta frontüvegek, fekete üveg hátfalak, 
 akril zuhanytálca fém merevítéssel és lábakkal, 
szifon, keverő csaptelep és funkcióváltó, 
6 db hátmasszírozó fúvóka, 
esőztető zuhanyfej, többfunkciós kézizuhany, 
digitális kezelőpanel, rádió, hangszóró, 
ventilátoros szellőzés, piperepolc
66587480

hidromasszázs zuhanykabin  
ülőtálcával QUICK LInE RUMBA CL88
méret: 90 x 215 x 90 cm, víztiszta frontüvegek, 
matt üveg hátfalak, akril zuhanytálca  
fém merevítéssel és lábakkal, szifon, 
keverő csaptelep és funkcióváltó, 
6 db hátmasszírozó fúvóka, 
esőztető zuhanyfej, többfunkciós,  
sínes kézizuhany, piperepolc, felhajtható ülőke
66587514

hidromasszázs zuhanykabin  
QUICK LInE DREAM CL 98
méret: 90 x 215 x 90 cm, víztiszta frontüvegek, 
fekete üveg hátfalak, akril zuhanytálca fém merevítéssel 
és lábakkal, szifon, keverő csaptelep és funkcióváltó, 
6 db hátmasszírozó fúvóka, esőztető zuhanyfej, 
többfunkciós, sínes kézizuhany, digitális, „touch screen” 
kezelőpanel, tetővilágítás, LED-es hangulatvilágítás 
a masszázspanelen, rádió, hangszóró, ventilátoros 
szellőztetés, piperepolc, felhajtható ülőke 
66587523

hidromasszázs zuhanykabin  
QUICK LInE CL 97
méret: 90 x 215 x 90 cm, víztiszta frontüvegek, fekete 
üveg hátfalak, magas akril zuhanytálca fémmerevítéssel 
és lábakkal, szifon, keverő csaptelep és funkcióváltó, 
6 db hátmasszírozó fúvóka, esőztető zuhanyfej, 
többfunkciós kézizuhany, digitális, „touch screen” 
kezelőpanel, tetővilágítás, LED-es hangulatvilágítás 
a masszázspanelen, rádió, hangszóró, ventilátoros 
szellőztetés, piperepolc 
66587532

hidromasszázs zuhanykabin  
QUICK LInE TREnD 3 CL72
méret: 120 x 80 x 210 cm, színezett frontüvegek, fekete üveg 
hátfalak, akril zuhanytálca fém merevítéssel és lábakkal, 
szifon, hátmasszírozó panel rozsdamentes acélból, 
keverő csaptelep és funkcióváltó, esőztető fejzuhany 
rozsdamentes acélból, többfunkciós kézi zuhany, 
digitális kezelőpanel, LED-es tetővilágítás, rádió, hangszóró, 
Bluetooth-kihangosító, ventilátoros szellőzés, piperepolc 
66587541

184.990,-

A hidromasszázs zuhany- és gőzkabinokat vevőrendelésre értékesítjük!

89.990,-

https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-pc55-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x205cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-bh1171-hidromasszazs-zuhanykabin-100x100x209cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/quick-line-rumba-cl88-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x215cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/quick-line-trend-3-cl72-hidromasszazs-zuhanykabin-120x80x210cm-szogletes.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/quick-line-dream-cl98-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x215cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/quick-line-vita-cl97-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x215cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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hidromasszázs zuhanykabin  
ülőtálcával QUICK LInE RUMBA CL88
méret: 90 x 215 x 90 cm, víztiszta frontüvegek, 
matt üveg hátfalak, akril zuhanytálca  
fém merevítéssel és lábakkal, szifon, 
keverő csaptelep és funkcióváltó, 
6 db hátmasszírozó fúvóka, 
esőztető zuhanyfej, többfunkciós,  
sínes kézizuhany, piperepolc, felhajtható ülőke
66587514

hidromasszázs gőzkabin ARCADE
méret: 100 x 220 x 90 cm, 8 mm-es biztonsági üvegajtó, 
átlátszó üveg oldalfalak, automata gőzgenerátor 
tisztítási funkció, szellőző ventilátor, hőmérő szenzor, 
ózonos fertőtlenítő, akrilülés, piperepolc, érintőgombos 
digitális vezérlő, trópusi esőztető, kézizuhany, 6 fúvókás 
hátmasszírozó-rendszer, 2 db belső világítás, beépített  
FM rádió, jobbos/balos kivitel 66582670, 66582689

hidromasszázs gőzkabin MonZA
méret: 120 x 220 x 90 cm, 8 mm-es biztonsági üvegajtó, 
gőzfürdő automata tisztítási funkció, szellőző ventilátor, 
hőmérőszenzor, ózonos fertőtlenítés, akrilülőke, 
tusfürdőtartópolc, érintőgombos digitális vezérlő, 
trópusi zuhany, kézizuhany, 6 fúvókás hátmasszírozó rendszer, 
2 db mennyezeti világítás, beépített FM rádió,  
jobbos/balos kivitel 
66582698, 66582704

hidromasszázs gőzkabin FoCUs
méret: 100 x 220 x 100 cm, biztonsági üveg falak, mágneses 
ajtózár, 2db tusfürdőtartó polc, kézizuhany, trópusi zuhany, 
tűfúvókás hátmasszírozó rendszer, török gőzfürdő illóolaj 
tartóval, automata gőzgenerátor tisztítási funkció, beépített 
kerámiabetétes keverőszelep, rejtett érintőgombosdigitális 
külső/belső vezérlő ózonos fertőtlenítés, beépített FM rádió, 
páraelszívó, akril ülőke, jobbos/balos kivitel, 
66582713, 66582722

hidromasszázs zuhanykabin ülőtálcával sALsA TR20
méret: 120 x 228 x 120 cm, színezett frontüvegek, fekete üveg hátfalak, akril zuhanytálca 
fém merevítéssel és lábakkal, ülőtálcával, szifon, keverő csaptelep és funkcióváltó, 
 4 db hát- és 4 db derék- és csípőmasszírozó fúvóka, lábmasszírozó, esőztető zuhanyfej, 
többfunkciós, sínes kézi zuhany, digitális, „touch screen” kezelőpanel, 
LED-es tetővilágítás, LED-es hangulatvilágítás a masszázspanelen, rádió és hangszóró,  
ventilátoros szellőzés, piperepolc, törölközőtartó, fejpárna
66587499

hidromasszázs zuhanykabin ülőtálcával CUBA TR25
méret: 130 x 228 x 130 cm, színezett frontüvegek, fekete üveg hátfalak, fürdőkád vízbeömlővel és 
lefolyó garnitúrával, keverő csaptelep és funkcióváltó, 4 db hát- és 4 db derék- és csípő masszírozó 
fúvóka, lábmasszírozó, esőztető zuhanyfej, többfunkciós, sínes kézi zuhany, digitális, „touch screen” 
kezelőpanel, LED-es tetővilágítás, LED-es hangulatvilágítás a masszázspanelen, 
rádió, hangszóró, ventilátoros szellőztetés, piperepolc, törölközőtartó, 
2 db fejpárna és 1 db ülőpárna 
66587505

199.990,- 219.990,-

499.900,- 529.900,- 899.900,-

A hidromasszázs zuhany- és gőzkabinokat vevőrendelésre értékesítjük!

vevőrendelésre!
Kizárólag

https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-salsa-tr20-hidromasszazs-zuhanykabin-120x120x228cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-cuba-tr25-hidromasszazs-zuhanykabin-130x130x228cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/wellis-arcade-hidromasszazs-gozkabin-jobbos-100x220x90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/wellis-monza-hidromasszazs-gozkabin-balos-100x220x90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/wellis-focus-hidromasszazs-gozkabin-jobbos-100x220x100cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Zuhanykabin primo Cubic
íves, keret nélküli zuhanykabin nyíló ajtóval,  
6 mm vastag, mintás, biztonsági üveggel, krómszínű 
profillal, önhordó zuhanytálcával és leeresztőszeleppel 
80 x 80 x 210 cm 77.990,- 66450838 
90 x 90 x 210 cm 79.990,- 66450856

Zuhanykabin Kn/TX5
szögletes, keretes, görgős zuhanykabin, 
5 mm vastag, hullámmintás biztonsági üveggel, 
fényes, ezüstszínű profillal, zuhanytálca nélkül 
80 x 80 x 190 cm 89.900,- 66437248 
90 x 90 x 190 cm 93.900,-  66437381 
100 x 100 x 190 cm 105.990,-  66437406

89.900,-/tól77.990,-/tól

Zuhanygarnitúra 
Euphoria
termosztátos, króm,  
3 funkciós zuhanyfejjel,  
szé. x ma. x mé.:  
34 x 113,3 x 47,2 cm
22170624

79.990,-
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, 
méret: 90 x 210 x 90 cm 66485034

104.990,-

89.990,-
hidromasszázs zuhanykabin ülőtálcával 
víztiszta frontüvegek, magas, akril zuhanytálca, fém 
merevítéssel, lábakkal és ülőkével, keverő csaptelep,  
6 db hátmasszírozó fuvóka, esőztető zuhanyfej,  
többfunkciós kézizuhany, piperepolc,  
méret: 90 x 205 x 90 cm
PC50 fekete kivitel  66587471

Újdonság!

Zuhanyszett 
hamburg
fehér / króm, 
fejzuhannyal,  
5 funkciós kézi  
zuhanyfejjel, 
zuhanyrúddal, 
150 cm gégecsővel
20747934

19.990,-

Zuhanypanel 
palma
ezüstszínű, 
esőztető fejzuhany, 
4 db masszázs-
fúvóka, 
üvegpolc és tükör, 
szé. x ma. x mé.: 
26 x 105 x 7 cm
60220130

29.990,-

https://www.bauhaus.hu/roltechnik-primo-cubic-800-zuhanykabin-talcaval-ives-80x80x210cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sanplast-kn-tx5-80-zuhanykabin-szogletes-80x80x190cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-tc01-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x210cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-pc50-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x205cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/grohe-euphoria-zuhanyszett-3-funkcios.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/grohe-euphoria-zuhanyszett-3-funkcios.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/mixomat-hamburg-zuhanyszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-palma-zuhanypanel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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*Méretek mm-ben Teljesítmény Cikkszám Ár

11K  600 x 600 856 W 66127284 6.990,-

22DK 600 x 400 1066 W 66119245 7.490,-

22DK 600 x 600 1600 W 66091051 9.990,-

22DK 600 x 800 2133 W 66091060 12.990,-

22DK 600 x 1000 2666 W 66091088 14.990,-

22DK 600 x 1200 3199 W 66091097 17.990,-

22DK 600 x 1400 3732 W 66091103 20.990,-

22DK 600 x 1600 4266 W 66091112 23.990,-

22DK 600 x 1800 4799 W 66119263 26.990,-

Radiátor
fehér színben, 
lemezvastagság: 1,2 mm, 

festék: RAL 9016, 
12 év után sem veszíti  
el a színét, nem sárgul, 

garancia: 12 hónap 
általános és 12 év 
átrozsdásodás ellen

2 db tartókonzollal,  

légtelenítővel, záródugóval

6.990,-/tól

Elektromos forróvíztároló  
EU2 Admiral
külső hőmérséklet-szabályozóval

50 liter  29.990,- 66544519

80 liter  30.990,- 66544528

100 liter  35.990,- 66544537

29.990,-/tól

Elektromos forróvíztároló 
Ariston Velis EVo Wi-Fi
élvonalbeli technológia, mobil aplikáció 
segítségével bármilyen távolról, 
bármikor, bárhonnan változtathat 
a készülék beállításain, a készülék 
megjegyzi az Ön szokásait, ellenőrzi 
az energiafogyasztást, ezáltal energiát 
és pénzt takarít meg:
•  titánium tartalmú, zománcozott, 

dupla tartály,
•  ABS 2.0 biztonsági rendszer 

áramszünet vagy vízhiány esetére,
•  SMART érintőgombos kijelző,
•  ezüstmetál felületkiképzés,
•  mindössze 27 cm-es mélység,
•  függőleges vagy vízszintes elhelyezés,
•  olasz dizájn

50 liter  89.990,- 66537111

80 liter  98.990,- 66537120

100 liter  99.990,- 66537139

89.990,-/tól

79.990,-

29.990,-

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

Átfolyós 
vízmelegítő DAFI
5,5 kW teljesítmény, 
mosogató fölé,  
műanyag csapteleppel 
18.990,-  
66375144 
mosogató fölé, fém 
csapteleppel 
20.990,-  
(kép nélkül) 
66375153 
mosogató alá,  
csaptelep nélkül,  
csatlakozószettel 
19.990,- 
(kép nélkül) 
66375162

18.990,-/tól 22.990,-

Kürtős páraelszívó 
WhC623E14X GoREnJE

rozsdamentes acél kivitel, 
légkivezetéses és belső 

keringetéses üzemmód, 
maximális teljesítmény 

légkivezetéses üzemmódban: 
408 m3/h, légkivezető cső 

átmérő: 15 cm, 
3 teljesítményfokozat, 

LED-világítás, mosható zsírszűrő, 
maximális zajszint: 65 dB, éves 

energiafogyasztás: 61,5 kWh,  
méretek (szé. x ma. x mé.):  

60 x 25 x 50 cm
66475761

siligor KM13 
mosogatótálca
780 x 510 x 186 mm,  
bézs, fehér, fekete és 
szürke színekben
66431806

szabadkifolyású 
vízmelegítő Aquastic
falra szerelhető, nyílt rendszerű 
forróvíztároló, 5 liter meleg 
víz tárolására alkalmas, 
mosdó alatti vagy mosdó 
feletti elhelyezéssel, speciális 
csaptelep tartozékkal,  
egy vízvételi hely ellátását 
biztosítja,  
1 + 3 év garancia
5F felső  
elhelyezésű  
66335087 
5A alsó  
elhelyezésű  
66335096

Önrész: 0,-

24 x 3.332,-

Mosogató-
csaptelep  
Barcelona
króm, extra magas 
kifolyócső, egykaros, 
álló kialakítás
22321680

Mosogató-
csaptelep 
Frost
egykaros,  
álló kialakítás, 
fehér/króm
25747212

24.990,- 34.990,-

39.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/camargue-barcelona-allo-mosogato-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/admiral-eu2-elektromos-forroviztarolo-50l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ariston-velis-evo-wifi-50eu-elektromos-forroviztarolo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/sanica-11k-600x600xmm-acellemez-panelradiator.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dafi-5-5-kw-atfolyos-vizmelegito-mosogato-fole-muanyag-csapteleppel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/hajdu-aquastic-5f-nyilt-rendszeru-elektromos-forroviztarolo-csapteleppel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gorenje-whc623e14x-paraelszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gorenje-siligor-km13-hamuszurke-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pantry-100-minikonyha.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/camargue-frost-mosogatocsaptelep-feher-krom.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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fagyálló 
pEI IV

1  Falicsempe pompey
25 x 40 cm, 1,2 m² / csomag, 
3.588,- / csomag, 2.990,- / m²
Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 72 csomag) 
3.408,- / csomag, 2.840,- / m² 
66496090

2  Bordűr pompey
8 x 25 cm, 1.890,- / db
66496106

m²

2.840,-/tól

raklapos ár

3  padlólap pompey
33,3 x 33,3 cm, 
fagyálló, pEI IV,  
1,66 m² / csomag,  
5.462,- / csomag,  
3.290,- / m²
66496081

2

3

1

m²

3.290,-

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

66551236, 66551227

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

3  Bordűr Kiribati
kék/fehér mozaikmintás, 6 x 36 cm,  
1.250,- / db 66551218

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

2

1

1

fagyálló 
pEI IV

3

4

4

m²

2.990,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

fagyálló 

fagyálló 

m²

8.590,-/tól

raklapos ár
Falburkoló pompeya Blanco
33,3 x 66,6 cm, 1,11 m2 / csomag,  
7.759,- / csomag, 6.990,- / m²
raklapos ár: (1 raklap = 40 csomag) 
7.426,- / csomag, 6.690,- / m²      66569266

Falburkoló Canada
33,3 x 66,6 cm, természetes matt fahatású, 
strukturált felület,  
1,05 m² / csomag, 9.440,- / csomag, 8.990,- / m² 
raklapos ár: (1 raklap = 40 csomag)  
9.020,- / csomag, 8.590,- / m² 66580638

pEI III

m²

4.290,-/tól

m²

3.990,-
Újdonság!

1  Falicsempe pastellato
2 színben, 20 x 60 cm 1,68 m2 / csomag,  

7.207,- / csomag, 4.290,- / m2

66585749, 66585758

2  Dekorcsempe pastellato
2 színben, 20 x 60 cm 1,68 m2 / csomag,  

7.543,- / csomag, 4.490,- / m2

66585721, 66585730

3  padlólap pastellato
45 x 45 cm, 1,42 m2 / csomag,  

5.666,- / csomag, 3.990,- / m2

66585767

1

1

2

2

széles választékban
Falburkolók

m²

6.690,-/tól

raklapos ár

https://www.bauhaus.hu/pompey-padlolap-33-3x33-3cm-1-66m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pompey-falicsempe-25x40-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pompey-cedar-frieze-bordur-25x8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kiribati-padlolap-feher-33-3x33-3cm-1-33m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kiribati-padlolap-kek-33-3x33-3cm-1-33m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kiribati-mozaikcsempe-kek-feher-25x36cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kiribati-bordur-kek-feher-36x6cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kiribati-falicsempe-feher-25x36cm-1-35m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kiribati-falicsempe-feher-25x36cm-1-35m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kiribati-falicsempe-kek-25x36cm-1-35m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/kiribati-falicsempe-kek-25x36cm-1-35m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pompeya-falburkolo-feher-33-3x66-6cm-1-11m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/canada-sage-falburkolo-barna-33-3x66-6cm-1-05m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pastellato-falicsempe-bezs-20x60cm-1-68m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pastellato-falicsempe-barna-20x60cm-1-68m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pastellato-falicsempe-barna-20x60cm-1-68m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pastellato-dekorcsempe-viragos-20x60cm-1-68m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pastellato-dekorcsempe-viragos-20x60cm-1-68m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pastellato-dekorcsempe-bezs-20x60cm-1-68m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pastellato-padlolap-barna-45x45cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Falburkoló Canella
49 x 30 x 1 cm, kül- és beltérre egyaránt  
burkolható, 0,88 m² / csomag,  
4.831,- / csomag, 5.490,- / m²
raklapos ár: (1 raklap = 52 csomag) 
4.655,- / csomag, 5.290,- / m²     66443111

fagyálló fagyálló 

1

R9

pEI IV1

2

2

2

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

2  padlólap Laredo Jet Mix
33,3 x 33,3 cm, mázas beltéri dekor 
padlólap, 1 csomagon belül többféle 
mintával, 0,67 m² / csomag,  
3.343,- / csomag, 4.990,- / m²
66484891

2

2

fagyálló

Greslap sand
30 x 60 cm, polírozott greslap,  
1,08 m² / csomag, 
6.793,- / csomag, 6.290,- / m²
raklapos ár: (1 raklap = 48 csomag) 
6.470,- / csomag, 5.990,- / m²
13822302

Greslap Blend
30,2 x 60,4 cm, mázas greslap antracitszínben, 
1,72m² / csomag, 4.971,- / csomag, 2.890,- / m²
66595979  A készlet erejéig!

fagyálló 
pEI IV

R9

Greslap Traks
30 x 60 cm, mázas greslap,  
1,62 m² / csomag,  
4.520,- / csomag, 2.790,- / m²
66546551, 66546560 
A készlet erejéig!

R9

fagyálló 
pEI IV

m²

2.790,-

m²

2.890,-

Falburkoló pinestip silver
39,2 x 11,2 cm, 0,9 m²/csomag, 
8.361,- / csomag, 9.290,- / m²
25495797

m²

9.290,-

pEI III

Újdonság!

Újdonság!

Falburkoló Loft 3
matt szürke színben, 40 x 20 cm, 10–18 mm vastag, 
0,96 m² / csomag, 8.246,- / csomag, 8.590,- / m²
raklapos ár: (1 raklap = 10 csomag) 
7.863,- / csomag, 8.190,- / m² 66583992

padlólap Delta
fényes barna mintás, 33,3 x 33,3 cm, 
1,55 m² / csomag, 5.100,- / csomag, 3.290,- / m²
raklapos ár: (1 raklap = 44 csomag) 
4.945,- / csomag, 3.190,- / m²        66438418

Kizárólag beltéri használatra!

Falicsempe Carneval 3D
fehér, fényes és matt, 
20 x 60 cm, 1,2 m2 / csomag, 
5.868,- / csomag, 4.890,- / m²
raklapos ár (1 raklap = 60 csomag) 
5.628,- / csomag, 4.690,- / m²
66589802, 66589811

fagyálló 
Újdonság!

m²

5.290,-/tól

raklapos ár

m²

8.190,-/tól

raklapos ár

m²

4.690,-/tól

raklapos ár

m²

5.990,-/tól

raklapos ár

m²

4.490,-/tól

m²

3.190,-/tól

raklapos ár

https://www.bauhaus.hu/palazzo-sand-greslap-homok-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/delta-padlolap-barna-33-3x33-3cm-1-55m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/canella-desert-falburkolo-49x30cm-0-88m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/laredo-padlolap-perla-33-3x33-3cm-0-67m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/laredo-padlolap-arena-33-3x33-3cm-0-67m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/laredo-padlolap-mix-33-3x33-3cm-0-67m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/laredo-padlolap-mix-33-3x33-3cm-0-67m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/canada-sage-falburkolo-barna-33-3x66-6cm-1-05m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/blend-padlolap-antracit-30-2x60-4cm-1-72m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/carneval-3d-falicsempe-feher-fenyes-20x60cm-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/traks-padlolap-beige-30x60cm-1-62m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/traks-padlolap-light-grey-30x60cm-1-62m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/traks-padlolap-light-grey-30x60cm-1-62m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/pinestip-falburkolo-silver-39-2x11-2cm-0-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/loft-3-falburkolo-szurke-0-96m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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m²

3.315,-/tól

raklapos ár

m²

2.890,-/tól

raklapos ár

R9

fagyálló 
pEI IV

Greslap  
saloon silver
30 x 60 cm,  
mázas greslap,  
1,144 m² / csomag,  
3.993,- / csomag, 
3.490,- / m² 
Raklapos  
vásárlás esetén  
(1 raklap = 48 csomag): 
3.792,- / csomag, 
3.315,- / m² 
20803270

Greslap hellas
30 x 60 cm, mázas 
greslap, 
1,26 m² / csomag, 
3.767,- / csomag,  
2.990,- / m² 
Raklapos vásárlás 
esetén 
(1 raklap =  
40 csomag): 
3.642,- / csomag, 
2.890,- / m²
66579609

Greslap Ghirigori
31 x 62 cm,  
mázas greslap,  
egy csomagon  
belül többféle 
mintázattal,  
1,43 m² / csomag, 
6.564,- / csomag,  
4.590,- / m² 
Raklapos  
vásárlás esetén  
(1 raklap = 60 csomag):  
6.236,- / csomag, 
4.360,- / m²
66495945

m²

3.890,-/tól

raklapos ár

Greslap Ara
18 x 62 cm,  
1,9 m² / csomag, 
7.581,- / csomag, 
3.990,- / m²
Raklapos vásárlás  
esetén 
(1 raklap = 50 csomag): 
7.391,- / csomag, 
3.890,- / m² 
66437053,  
66437044

Klinkertégla őszi
24 x 11,5 cm, 0,61 m² / csomag, 
2.129,- / csomag, 3.490,- / m²
Raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 90 csomag):  
2.068,- / csomag, 3.390,- / m² 
20569642 

Lépcsőelem őszi
24 x 11,5 cm, 0,61 m² / csomag, 
1.390,- / db 
20569651

Ara Grigio 

Ara noce 

R9

fagyálló 
pEI IV

fagyálló 
pEI IV

Greslap Garden Brick
33,3 x 33,3 cm, mázas greslap,  
1,66 m² / csomag, 4.133,- / csomag,  
2.490,- / m²  66279097

Greslap portico
33,5 x 33,5 cm, mázas greslap,  
1,91 m²/csomag, 4.183,- / csomag, 
2.190,- / m²  66423089

m²

2.490,-
m²

2.190,-

fagyálló 
pEI V

R10R9

fagyálló 
pEI IV

Greslap Tirol-savoya
60 x 60 cm, fagyálló, 1,08 m2 / csomag, 
5.389,- / csomag, 4.990,- / m2

66519483 A termék a készlet erejéig kapható!

fagyálló 
pEI IV

Greslap 
Escocia cuero
45 x 90 cm, 1,23 m² / csomag,  
9.828,- / csomag, 7.990,- / m2 

Raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 30 csomag): 
9.336,- / csomag, 7.590,- / m²  66581136

fagyálló 
pEI IV

R9

90 cm
45

 c
m

m²

4.990,-

raklapos ár

m²

7.590,-/tól

m²

4.360,-/tól

raklapos ár

m²

3.390,-/tól

raklapos ár

R11
fagyálló 

pEI IV

R9

fagyálló 
pEI IV

R10

fagyálló 
pEI IV

Greslap ostuni 
Grigio
30,2 x 60,4 cm, 
1,72 m2 / csomag,  
6.863,- / csomag, 
3.990,- / m2

Raklapos vásárlás 
esetén  
(1 raklap = 
48 csomag):  
6.519,- / csomag, 
3.790,- / m2

66569354

m²

3.790,-/tól

raklapos ár

padlólap Cordoba
30 x 30 cm, téglaszínű, mázas, matt,  
7,5 mm vastag, 1,53 m2 / csomag,  
3.657,- / csomag, 2.390,- / m² 
66098812

fagyálló 
pEI IV

m²

2.390,-

https://www.bauhaus.hu/hellas-padlolap-barna-30x60cm-1-26m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/saloon-greslap-silver-30x60cm-1-144m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ghirigori-greslap-mix-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ghirigori-greslap-mix-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ara-padlolap-grigio-18x62cm-1-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ara-padlolap-noce-18x62cm-1-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/portico-greslap-pietra-bezs-33-5x33-5cm-1-91m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/garden-padlolap-brick-33-3x33-3cm-1-66m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/escocia-padlolap-cuero-45-5x90cm-1-23m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/oszi-24x11-5cm-0-61m2-klinker-padloburkolo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/tirol-savoya-padlolap-60x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ostuni-padlolap-grigio-30-2x60-4cm-1-72m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/cordoba-padlolap-tegla-30-x-30-cm-1-53-m2-karton.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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8 mm

Calais tölgy2

8 mm

home Run4
Laminált padló

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

2  Calais tölgy színben, kopásállósága: 31,  
mérete: 1292 x 192 x 8 mm, 1 csomag = 1,98 m², 
1 csomag ára: 6.118,- 3.090,- / m² 22672591

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

4  home Run színben, 
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

5  kőtölgy színben, 12+2 mm, egysávos, fa optikai hatás, 
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

m²

2.090,-/tól

7 mm

Fjells tölgy1

7 mm

3 Atlas kőtölgy5

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

(meleg vizeshez) strapabíró vízálló

Vinyl padló  
b!design Basic 
Sunny Pinie színben, 
kopórétege: 0,2 mm, 
kopásállósága: 22,  
25 év garanciával,  
mérete: 1220 x 180 x 4 mm,  
1 csomag = 2,41 m2,  
1 csomag ára: 16.846,-  
6.990,- / m2 24832805

Vinyl padló  
b!design Clic 
Avignon tölgy színben, 
kopórétege: 0,3 mm, 
kopásállósága: 23/31,  
25/5 év garanciával,  
mérete: 1.210 x 190 x 5 mm,  
1 csomag = 1,84 m2,  
1 csomag ára: 15.254,- 
8.290,- / m2 20557081

sunny pinie Avignon tölgy

ba
si

c

m²

6.990,-
m²

8.290,-

4 mm 5 mm

Vinyl padló

Laminált padlók

könnyű tisztán tartani

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

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

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

Royal tölgyComo Viking

m²

10.290,-
m²

8.390,-
m²

10.990,-

5 mm 5 mm

Falburkoló 3D-s
különböző színekben,  
mérete: 1296 x 132 x 12 mm, 
1 csomag = 1,37 m²,  
1 csomag ára: 7.795,-  
5.690,-/m²
25421844, 25424782, 25421589, 
25421604, 25421598

Carrara

Loga tölgyoff Road

Vigo tölgy

m²

5.690,-
Torino

doboz

3.190,-

Falburkoló klipsz
100 db / csomag

3.190,- (1 db = 31,9)

25439625

Közületi felhasználás 
alacsony igénybevétellel
Szállodai szobák 

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Közületi felhasználás 
közepes igénybevétellel
Szállodai szobák, irodák, 
konferenciatermek 

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

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

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

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel
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Falburkolatok

4,2 mm

12+2 mm

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fjells-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-calais-tolgy-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-calais-tolgy-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-atlas-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-5985-laminalt-padlo-home-run-8mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-classico-5985-laminalt-padlo-home-run-8mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-kotolgy-12-2mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/b-design-basic-vinyl-padlo-sunny-fenyo-4mm-nk22.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-vinyl-padlo-avignon-tolgy-5mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/b-design-tile-4-2-vinyl-padlo-como-4-2mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/b-design-maxi-vinyl-padlo-royal-tolgy-5mm-nk33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/b-design-maxi-plus-vinyl-padlo-viking-5mm-nk33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-off-road.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-off-road.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-off-road.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-vigo-tolgy.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-loga-tolgy.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-loga-tolgy.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-carrara.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-carrara.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-falburkolo-panel-1296x132x12mm-torino.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/logoclic-wall-effect-3d-klipsz-100db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Beltéri ajtó dekorfóliás
méret: 75 x 210 cm,  
90 x 210 cm,  
100 x 210 cm, 
2 különböző színben:  
lakkozott fehér, bükk,  
tele, pl.:  
tele ajtólap,  
75 x 210 cm, fehér 
9.990,- / -tól 
66262972 
mélyen üveges,  
90 x 210 cm, fehér 
31.990,- / -tól 
66262699

ajtótok:  
75 x 210 cm,  
90 x 210 cm,  
fehér színben: 
17.990,- / -tól 
66264260

ajtólap + tok: 
27.980,- / -tól 
Kilincs nélkül!

ajtólap + tok

27.980,-/tól

Beltéri ajtók

15.990,-/tól

Beltéri ajtó Kréta
gerébtokos, jobbos-balos 
kivitelben, 
tele ajtó 
75 x 210 cm   15.990,- 
90 x 210 cm  19.990,- 
100 x 210 cm 21.990,- 
66220509, 66220536,  
66220545

Kilincs nélkül!

Tolóajtószett 
Zebra 5
90 x 204 cm, 
síntakarással  
66441692

szett

54.990,-

Tolóajtószett 
205 x 85 x 0,8 cm,  
savmart, csíkos  
biztonsági üveggel, 
alumínium tolóajtó  
vasalattal, nyitóval  
és padlóvezetővel
66487766

Tolóajtószett
mérete:  
120 x 250 cm,  
fehér-szürke ajtólap,  
10 mm vastag, 
tűzihorganyzott  
profilokkal,  
szélessége könnyen 
rövidíthető, 
egyszerűen és  
gyorsan szerelhető
23121856

szett

31.990,-

szett

58.990,-

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!

ajtólap és tok

45.980,-/tól

Beltéri ajtó Genewa
8 cm-es blokktokos,  
jobbos-balos kivitelben, 
borovi fenyő

tele 
75 x 210 cm 
38.990,- 
66583363

90 x 210 cm 
40.990,- 
66583381

100 x 210 cm 
42.990,- 
66583345

üveges 
90 x 210 cm 
42.990,- 
66583336

100 x 210 cm 
44.990,- 
66583558

38.990,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/kreta-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-gerebtokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dekor-42-belteri-ajtolap-75x210-feher-lakk-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dekor-42-belteri-ajtolap-75x210-feher-lakk-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dekor-42-la-d1550-belteri-ajtolap-90x210-feher-lakk-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/cpl-g1-belteri-ajtolap-75x210-fustolt-tolgy-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/cpl-g1-belteri-ajtolap-75x210-fustolt-tolgy-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/cpl-g1-la-m4-belteri-ajtolap-75x210-fustolt-tolgy-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/genewa-pn-belteri-ajto-75x210-tele-bal-blokktokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/genewa-pn-belteri-ajto-75x210-tele-bal-blokktokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/genewa-6s-belteri-ajto-90x210-uveges-jobb-blokktokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/zebra-5-toloajto-szett-90x204cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/toloajto-szett-120x250cm-feher-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/unic-uveg-toloajto-szett-85x205cm-savmart-csikozott.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Bejárati ajtó ohio
kívül antracit-, belül fehér színű, 100 x 210 cm, 
jobbos-balos kivitelben, PVC-profil 
acélmerevítéssel, hőhídmentes  
alumíniumküszöb, a kilincs tartozék!
66576080, 66576099      

119.990,-
Bejárati ajtó Temze 3
100 x 210 cm, 3 fatörzsüveges, 
műanyag, jobbos-balos kivitelben, 
kilinccsel 
60074771, 60074780

98.990,- 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

Ablakpárkány 
Avinzin
márvány, bézs színben,  
vizorral 
20, 25, 30 és 35 cm széles 
64 - 220 cm hosszig
66147680, 66147723, 66147671,  
66147662, 66147714, 66147705, 
66147653, 66157810, 66147699,  
66157829

Bejárati ajtó 
napsugár 
hossztoldott, 
rétegragasztott 
borovi fenyő,  
5 pontos  
ajtózárral, 
3 db 3D- 
ajtópánttal,  
jobbos-balos 
kivitelben
Kilincs és 
biztonsági 
zárbetét 
alaptartozék!

100 x 210 cm 
99.990,- 
66200158, 
66200149

140 x 210 cm 
187.990,- 
Kizárólag 
vevőrendelésre!

66200176, 
66200167 

99.990,-/tól

Műanyag ablak
kamrák száma: 6, 
keretvastagság: 70 mm,  
Uw = 1,1 W/m2K  
(3 rétegű  
üvegezéssel együtt)  
A kilincs tartozék!

22.990,-/tól

Méret Cikkszám Típus Ár/db

60 x 60 cm 66480756 BNY 22.990,-
60 x 90 cm 66480774 BNY 31.990,-
90 x 60 cm 66480899 B 28.990,-
90 x 90 cm 66480792 BNY 35.990,-
90 x 120 cm 66480817 BNY 44.990,-
90 x 150 cm 66480835 BNY 48.990,-
90 x 210 cm 66480950 BNY 64.990,-

Méret Cikkszám Típus Ár/db

120 x 60 cm 66480905 B 33.990,-
120 x 120 cm 66480853 BNY 49.990,-
120 x 150 cm 66480871 BNY 57.990,-
120 x 120 cm 66480914 KFNY-BNY 67.990,-
120 x 150 cm 66480923 KFNY-BNY 77.990,-
150 x 150 cm 66480932 KFNY-BNY 85.990,-
180 x 150 cm 66480941 KFNY-BNY 95.990,-

Fablakok
borovi fenyőből, natúr felülettel,  
k = 1,0 W/m²K, léghang gátlás: 36 dB, 
egy- vagy kétszárnyú, nyíló-  
és bukó-nyíló vasalattal kapható 
szakáru házainkban
pl.:  
60 x 60 cm, oldalnyíló 
15.990,- 
90 x 90 cm, bukó-nyíló 
37.990,- 
90 x 120 cm, bukó-nyíló 
43.990,- 
66134804

Mini szintezőpárna
ajtó és ablak beállításához, 

70 kg-ig terhelhető         25711457

3.990,-

Bejárati ajtók

15.990,-/tól

5.490,-/tól

Önrész: 0,-

24 x 4.499,-

B: bukó BnY: bukó - nyíló
BnY: bukó - nyíló

KFnY-BnY: középen felnyíló - bukó - nyíló

https://www.bauhaus.hu/temze-3-fatorzs-muanyag-bejarati-ajto-100x210-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/napsugar-fa-bejarati-ajto-100x210-tele-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bogi-fa-bejarati-ajto-100x210-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/cando-ohio-inox-standard-muanyag-bejarati-ajto-100x210-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fa-ablak-60x60-ony-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/winbag-mini-szereloparna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/avinzin-parkany-marvany-bezs-64x20x2cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/muanyag-ablak-60x60-bny-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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padlásfeljáró hőszigetelt

110 x 70 cm 22.990,- 14374323

120 x 60 cm 23.990,- 14374512

120 x 70 cm 23.990,- 14374529

130 x 60 cm 24.590,- 14374536

130 x 70 cm 24.590,- 14374543

22.990,-/tól

–  könnyű megmunkálni
–  meleg, természetes hatás
– hosszú élettartam
–  formaldehidmentes ragasztással

fenyő

bükk

paulownia

nyír

akác

tölgy

bambusz

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

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

Akácpolc
800 x 200 x 18 mm 1.950,- 14079374 

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

Bambuszpolc
800 x 200 x 18 mm 2.990,- 20509596 

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

Bükkpolc
800 x 200 x 18 mm 1.490,- 14076164 

800 x 300 x 18 mm 2.290,- 14076195 
800 x 400 x 18 mm 2.990,- 14076212

Tölgypolc
800 x 200 x 18 mm 2.290,- 14089216 

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

nyírpolc
800 x 200 x 18 mm 1.590,- 14089144 

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

polcok
Természetesfa-

Fenyőpolc
800 x 200 x 18 mm 850,- 23140994 

800 x 300 x 18 mm 1.390,- 23141012 
800 x 400 x 18 mm 1.590,- 23141021

db

850,-/tól

Kapaszkodószett
kül- és beltéri használatra 
(a fenyőt felületkezelni 
kell), ajánlott bejáratoknál, 
lépcső házaknál, 
pincelejáróknál stb.,  
1 szett 1 db 150 cm-es 
kapaszkodórudat és 2 db 
tartókonzolt tartalmaz

fenyő 7.990,- 
(5.327,- / fm)  20543549

alu 11.490,- 
(7.660,- / fm)  20543558

alu antracit 11.990,- 
(7.993,33 / fm) 23026313  
(kép nélkül)

szett

7.990,-/tól

9.190,-/tól

1

2

hossztoldott, rétegragasztott fa
különböző, természetes fából, különböző 
keresztmetszetekkel, hossza: 2 500 mm, pl.:

19 x 43 x 2500 mm 
Paulownia 22471196 990,- /tól (1 fm = 396,-)

32 x 38 x 2500 mm 
Paulownia 22473633 1.390,- /tól (1 fm = 556,-) 
22463209, 22463218

Gyermekbiztonsági rács 
tömör, felületkezelt fából 

1  NELE bükk:  
62,5-104,5 x 74 cm 
9.190,-  14334325 
2  PIA: 79-113,5 x 74 cm 

15.490,- 14334332

3  LARS: 79-113,5 x 74 cm 
15.490,- 14334363

3

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

990,-/tól

https://www.bauhaus.hu/meisterholz-thermo-padlasfeljaro-110x70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/treba-frewa-h19-lepcsokorlatszett-1500mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/treba-frewa-h19-lepcsokorlatszett-1500mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dolle-nele-gyermekvedo-racs-62-5-104-5-74cm-bukk.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dolle-pia-gyermekvedo-racs-79-113-5x74cm-bukk.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dolle-lars-gyermekvedo-racs-74-4-113cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/dolle-lars-gyermekvedo-racs-74-4-113cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fenyo-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fenyo-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fenyo-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bukk-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bukk-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bukk-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-paulownia-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-paulownia-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-paulownia-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-akac-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-akac-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-akac-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bambusz-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bambusz-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bambusz-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bambusz-ragasztott-polclap-80x20x1-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/treba-frewa-h20-lepcsokorlatszett-1500mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/retegragasztott-fa-paulownia-1-9x4-3x250mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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249.990,-

Mobilállvány
max. 7 m 
munkamagasság, 
időjárásálló 
szerkezet, 
csúszásmentes 
állófelület,  
180 kg 
terhelhetőség, 
gurulós, vagy  
fix felállítás
66037985

Alumínium- 
állvány
3-5 méteres 
munkamagasság, 
beltéren is  
használható,  
lépcsőn is  
felállítható,  
flexibilisen  
állítható a  
faltávolság, 
kilépésgátlóval  
ellátott, 
időjárásálló  
munkafelület

75.990,- 
66282448

Kitámasztó- 
csomag 
az alumínium-  
állványhoz:

29.990,-  
66283256

75.990,-/tól

Létraállvány  
3 az 1-ben
maximális terhelhetőség:  
150 kg, használható
állványként, a 
munkamagasság: 3,00 m
állólétraként, a 
munkamagasság: 2,60 m
tolólétraként, a 
munkamagasság: 3,50 m
66282457

Létra rögzítő 
tetőcsomagtartóra
2 db/csomag, 1 db = 10.995,- 
21.990,-
66573522

Extra 
vékony!

3.990,-/tól

7.690,-/tól

háztartási létra 
csúszásgátlóval 
2 fokos  
7.990,- 
66573601 
3 fokos  
9.990,- 
66573610 
4 fokos  
12.990,- 
66573638

65.990,-/tól

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

7.690,-  25696147

5 fokos, munka- 
magasság: 3 m

8.990,-  
25696156

6 fokos, munka- 
magasság: 3,2 m

10.990,-   
25696165

7.990,-/tól

A megfelelő magasság 
az elemek egymásra 

helyezésével érhető el!
A 7 méteres teljes 

magasság ára: 
199.970,- Ft

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,-

Extravékony 
alufellépő
2 fokos kivitel 9.990,- 
munkamagasság: 2,18 m 
24854711

3 fokos kivitel 12.990,- 
munkamagasság: 2,75 m 
10091930

9.990,-/tól

25.990,-

Fellépő
2 fokos 
3.990,-
10092245

3 fokos 
5.490,-
10092276

létrák
Háztartási

Állványok

Önrész: 0,-

24 x 10.416,-

https://www.bauhaus.hu/acel-fellepo-2-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/stabilomat-extra-lapos-aluminium-fellepo-2-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/centaure-3in1-aluminium-letraallvany-3m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/centaure-3in1-aluminium-letraallvany-3m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/corda-aluminium-haztartasi-letra-4-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/jkh-haztartasi-letra-fem-2-fokos-csuszasgatloval.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/centaure-letra-rogzito-kampo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/centaure-helio-a-aluminium-allvany-3m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/centaure-classik-aluminium-allvany-5m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/mobil-munkaallvany-7m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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*Egyenletes terhelés esetén.

A termékeket dekoráció 
nélkül forgalmazzuk!

9.990,-

Fém állópolc
5 polccal, horganyzott és fehér színben,  
szé. x ma. x mé.: 100 x 188 x 45 cm
60208738,  
60208747

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
65  
kg

KÖNNYEN SZERELHETÔ

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

7.490,-

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
175  
kg

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

15.990,-

Műanyag állópolc
4 polcos,  
szé. x ma. x mé.: 60 x 135 x 30 cm
20224817

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
20  
kg

4.490,-

Műanyag állópolc
5 polcos,  
szé. x ma. x mé.:  
80 x 187 x 40 cm
60056469

12.990,-

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
50  
kg

Multifunkciós állópolc
műanyag,  
kétféle felépítési  
lehetőség,  
5 polcos,  
8 lábbal,  
szé. x ma. x mé.:  
90 x 181 x 45 cm
66058320

14.990,- 19.990,-

Műanyag állópolc XL
5 polcos, szé. x ma. x mé.: 120 x 187 x 40 cm
20215866

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

44.990,- 20478289

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

25.990,- 20152565

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

17.990,- 20478270

Extra erős kivitel!

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
450  

kg
Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
350  

kg

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
290  

kg

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

extra mély polcok

1

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

2

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

3

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

Nagy teherbírású polcok

* Egyenletes terhelés esetén.

A termékeket dekoráció nélkül forgalmazzuk!

17.990,-
25.990,-44.990,-

Fém állópolc
4 polccal, horganyzott és  
festett fehér színben,   
szé. x ma. x mé.: 84 x 160 x 30 cm    
60208729, 60208710

5.990,-

https://www.bauhaus.hu/regalux-mega-nagy-teherbirasu-polc-kek-5-polcos-200x240x70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-mega-nagy-teherbirasu-polc-kek-5-polcos-200x240x70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-xxl-nagy-teherbirasu-allopolc-kek-4-polcos-185x160x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-xl-nagy-teherbirasu-allopolc-kek-5-polcos-180x120x50cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-horganyzott-fem-allopolc-4-polcos-160x84x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-combi-nagy-teherbirasu-allopolc-5-polcos-180x90x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-fem-allopolc-feher-5-polcos-188x100x45cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-xxm-nagy-teherbirasu-allopolc-4-polcos-180x140x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-muanyag-allopolc-fekete-4-polcos-143x60x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-muanyag-allopolc-5-polcos-187x80x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-muanyag-allopolc-5-polcos-181x97x45cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-xl-muanyag-allopolc-fekete-5-polcos-187x120x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Kétajtós  
szekrény
kicsi  12.490,- 
59 x 60 x 26,5 cm 
66466233 
nagy  19.990,- 
59 x 180 x 37 cm 
66466251 
Dekoráció nélkül!

db

12.490,-/tól

Cipőtároló szekrény
fehér, gesztenye- és kávészínben,  
méret:  55 x 108 x 36 cm 
66466303, 66466312, 66466321

Dekoráció nélkül!

16.790,-

Cipőtároló  
szekrény
méret:  
75 x 76 x 22 cm 
66466376 

Dekoráció nélkül!

szekrény  
1  kétajtós kivitel, 

méret: 73 x 180 x 37 cm 
23.990,- 66466260 

2  egyajtós kivitel, 
méret: 37 x 180 x 37 cm  
15.990,- 66466242 (kép nélkül)

Dekoráció nélkül!

23.990,-

Fém öltözőszekrény 
egyajtós, szé. x ma. x mé.: 30 x 180 x 50 cm 
29.990,-   23361449

kétajtós, szé. x ma. x mé.: 60 x 180 x 50 cm 
39.990,-    23369832

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

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

Dekoráció nélkül!

db

27.990,-/tól

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

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

db

19.990,-/tól

db

29.990,-/tól

11.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/ketajtos-szekreny-60x59x26-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/femszekreny-feher-1-polcos-90x80x41cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ketajtos-szekreny-180x59x37cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ketajtos-szekreny-180x59x37cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-femszekreny-4-polcos-180x80x41cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-space-line-muanyag-szekreny-2-polcos-100x80x44cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-space-line-muanyag-szekreny-4-polcos-182x44x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/regalux-fem-oltozoszekreny-1-ajtos-180x50x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/egyajtos-szekreny-37x180x37cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/cipotarolo-szekreny-108x55x36cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/cipotarolo-szekreny-76x75x22cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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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

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

m²

370,-/tól

50 mm 11,52 m² / csomag 66567534 6.624,- / csomag 575,- / m²

100 mm 5,76 m² / csomag 66567543 6.624,- / csomag 1.150,- / m²

150 mm 3,6 m² / csomag 66567552 6.210,- / csomag 1.725,- / m²

m²

575,-/tól

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

1

2

100 mm 7,56 m² / csomag 66416885 9.223,- / csomag 1.220,- / m²

140 mm 5,4 m² / csomag 66416894 9.450,- / csomag 1.750,- / m²

m²

1.220,-/tól

Üveggyapot 
Unifit 035
hővezetési tényező:  
λD = 0,035 W/mK, 
tűzállósági osztály: A1 
Csak egész tekercsben 
értékesítjük!

m²

660,-/tól

1000 / 500 / 20 mm 60002374 330,- / lap 660,- / m²

1000 / 500 / 30 mm 60002383 495,- / lap 990,- / m²

1000 / 500 / 40 mm 60002392 660,- / lap 1.320,- / m²

1000 / 500 / 50 mm 60002408 825,- / lap 1.650,- / m²

1000 / 500 / 70 mm 60002426 1.155,- / lap 2.310,- / m²

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

homlokzati  
szigetelőlap Eps 80 h 
Táblában értékesítjük!

1000 / 500 / 20 mm 60002286 270,- / lap 540,- / m²

1000 / 500 / 40 mm 60002301 540,- / lap 1.080,- / m²

1000 / 500 / 50 mm 60002310 675,- / lap 1.350,- / m²

1000 / 500 / 80 mm 60002347 1.080,- / lap 2.160,- / m²

m²

540,-/tól

pE-peremszegély
5/100 mm,  
1 tekercs = 50 fm 
1 tekercs ára:  
4.190,-  
(83,8 / fm)

66365543 
Csak tekercsben 
értékesítjük!

4.190,-

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

60050249

zsák

3.190,-

Bitumenes lemez  
Bituline oxid
1 tekercs = 10 m²

GV 35E 6.390,- / tekercs   
(1 m² = 639,-)  
66486037

GV 45E 7.990,- / tekercs    
(1 m² = 799,-)  
66486055

Csak tekercsben értékesítjük!

tekercs

6.390,-/tól

Felületszivárgó Fondaline
súlya: 400 g/m² 
1, 1,5 és 2-es szélességben, 
(1 tekercs = 20 m)

66354392

m²

450,-

Falszigetelő fólia 
30,0 cm x 25 m X 1,2 mm, 8.990,- / tekercs  (1 fm = 359,6)

20588115

tekercs

8.990,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-unifit-035-100mm-uveggyapottekercs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/nikecell-eps-100-100x50x2cm-hoszigetelo-lemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-mpn-plus-037-50mm-asvanygyapottabla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-naturoll-pro-039-50mm-uveggyapottekercs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/nikecell-eps-80h-100x50x2cm-hoszigetelo-lemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bachl-5x100mm-50m-pe-peremszegely.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/thermobeton-200l-hoszigetelo-konnyubeton-adalekanyag.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/onduline-bituline-gv-35e-bitumenes-szigetelolemez-10m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/onduline-bituline-gv-35e-bitumenes-szigetelolemez-10m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/probau-falszigetelo-folia-30cmx25m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/probau-falszigetelo-folia-30cmx25m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/onduline-fondaline-400kn-feluletszivargo-lemez-1m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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homlokzati 
dekorvakolat 
15 kg, 1,5 mm, fehér  
3.990,-  (1 kg = 266,-)
66422369

3.990,-
Lábazati dekorvakolat
6 színben készletről, számos további színben 
vevőrendelésre, szállítási határidő: 3-4 nap, 
fajlagos anyagszükséglet: 3,7–4,2 kg / m², 1 mm–1,5 mm 

15 kg 6.790,- (1 kg = 452,66) 66422378

6.790,-
Lábazatfesték
kültérre / beltérre, 5 színben, 
jó fedőképességű

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

66245326 

5.990,-

homlokzatfesték
oldó- és lágyítószermentes, kül-és beltéri fel használásra, 
jó UV-elleni védelem, szagtalan, pára áteresztő, 
színezhető, időjárásálló, jól fed, kopásálló, kiadós

1 l 1.990,-  66245186 
2,5 l 2.690,- (1 l = 1.076,-)  66245195 
5 l 4.590,- (1 l = 918,-)  66245201 
10 l  7.990,- (1 l = 799,-) 66245210 
15 l 10.990,- (1 l = 732,66)  66245229

1.990,-/tól

Időjárásálló homlokzatfesték
fehér, könnyen feldolgozható, jó védelmet nyújt  
a környezeti hatások ellen, szagtalan, páraáteresztő, 
időjárásálló, jól fed, kopásálló, kiadós 
10 l  5.990,-  (1 l = 599,-)  66245991

5.990,-

homlokzatalapozó
színtelen, mélyen beszívódó,  
gyorsan szárad 

 5 l 5.490,- (1 l = 1.098,-) 66246019 
10 l 9.590,- (1 l = 959,-) 66246028

5.490,-/tól

hengerelhető vékonyvakolat
1 mm, bel- és kültérre, fehér, időjárásálló, 
páraáteresztő, oldószermentes, lágyítószer-
mentes, azonnal felhasználható, festhető  
20 kg 7.990,- (1 kg = 399,5) 66245733

7.990,- 8.990,- 6.990,- 11.990,-
simítóvakolat
20 kg, fehér, használatra kész,  
szemcsék nélkül, páraáteresztő, 
oldószermentes, beltérre 
8.990,- (1 kg = 449,5) 66567002

Dörzsvakolat
20 kg, fehér, 2 mm, kültérre, beltérre, 
azonnal felhasználható, jó időjárásálló

6.990,-    (1 kg = 349,5)  
66245751

Dörzsvakolat kültérre MIX
magas minőségű, felhasználásra kész, 
időjárásálló, időtálló,  
szemcseméret: 2 mm, 20 kg 
kültérre  11.990,- (1 kg = 599,5)  66567011

szilikát homlokzatfesték
hidrofobizáló hatással, időjárásálló, fehér, 
2,5 és 10 literes kiszerelésben, kb. 70 m², színezhető

2,5 l  3.490,-  (1 l = 1.396,-) 66245308

10 l 10.990,-  (1 l = 1.099,-) 66245317

Akril homlokzatfesték
oldó- és lágyítószermentes, nagyon ellenálló, 
időjárásálló, fehér, színezhető, rendkívül  
vízálló, akár 10 évig tartós védelem

2,5 l    3.890,-    (1 l = 1.556,-) 66245238 

5 l       5.990,-    (1 l = 1.198,-)  66245247 

10 l     9.990,-    (1 l = 999,-)   66245256

3.890,-/tól

3.490,-/tól

Újdonság!

homlokzatfesték
8 l, fehér,  4.490,- 

(1 l = 561,25)

66587709

4.490,-

színkeveréshez 
ajánljuk!

https://www.bauhaus.hu/swingcolor-homlokzatfestek-feher-1l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-akril-homlokzatfestek-feher-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/homlokzatfestek-feher-10l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-szilikat-homlokzatfestek-2-5l-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bau-fest-homlokzati-dekorvakolat-15kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bau-fest-labazati-dekorvakolat-50-15kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-labazatfestek-homokszin-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-homlokzatalapozo-szintelen-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-hengerelheto-es-festheto-vakolat-feher-20kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-dorzsvakolat-feher-2mm-20kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-dorzsvakolat-5-2mm-20kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bau-fest-homlokzatfestek-feher-8l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-simitovakolat-feher-20-kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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m²

890,-/tólSzárazépítés

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

Tömítőszalag
30 m

PE 30 mm 2.150,- (1 m = 71,67)

PE 50 mm  3.450,- (1 m = 115,-)

PE 70 mm 4.550,- (1 m = 151,67)

60041304

tekercs

2.150,-/tól

szerelőcsavar  
szupergyors
1000 db / doboz 60041182

TN 25 3,5 x 25 2.450,- 2,45 / db

TN 35 3,5 x 35 2.990,- 2,99 / db

TN 45 3,5 x 45 4.190,- 4,19 / db

TN 55 3,5 x 55 4.990,- 4,99 / db

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,-

Álmennyezeti profil* 
Méret Cikkszám Ár/fm Ár/db

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

 CW-profil 0,6 mm vastag*

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,-

* Csak egész szálban értékesítjük!

zsák

2.520,-/tól

Raklapos ár

Felrakógipsz 
perlfix
25 kg, 2.620,-  
(1 kg = 104,8) 
raklapos  
vásárlás esetén  
(30 db / raklap): 
2.520,-  
(1 kg = 100,8)

65953495

Uniglett
5 kg,  
890,- / zsák 
(1 kg = 178,-) 
20 kg,  
2.990,- / zsák 
(1 kg = 149,5)

60041322,  
66024826

zsák

890,-/tól

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

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

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

1

2
3

zsák

3.790,-/tól

hézagtöltő gipsz promix Finisch
15 kg, 4.590,- / vödör (1 kg = 306,-)

66429272

vödör

4.590,-

db

530,-/tól

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

74.990,-

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

https://www.bauhaus.hu/knauf-mini-a-100-1250x1000x12-5mm-normal-gipszkarton.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/rimano-0-3-nagyszilardsagu-glettelo-gipsz-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/rimano-3-6-gipszes-vekonyvakolat-20kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/rimano-6-30-gipszes-vakolat-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-ua-50-2-6m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-ua-50-2-6m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-ud-3m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-ud-3m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-perlfix-25kg-felrakogipsz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-uniglett-gipszazisu-simito-glettelo-habarcs-5kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-uniglett-gipszazisu-simito-glettelo-habarcs-20kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-uniglett-gipszazisu-simito-glettelo-habarcs-20kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-tn25-gyorsepito-csavar-1000db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/knauf-pe30mm-30m-rezgescsillapito-szalag.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/rigips-promix-finisch-15kg-hezagtolto-gipsz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gipszkarton-lift-65kg-teherbirassal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/clear-wave-190x190x80mm-uvegtegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/brilly-turkiz-190x190x80mm-uvegtegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/brilly-turkiz-190x190x80mm-uvegtegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/brilly-zold-190x190x80mm-uvegtegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/brilly-zold-190x190x80mm-uvegtegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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Mészhidrát Calmit
25 kg / zsák

1.590,- / zsák
(1 kg = 63,6)

60071152

zsák

1.590,-
szerelőgyanta  
Quikset Q300
300 ml, akár 25 kg  
betont  is helyettesíthet  
3.290,-  
(1 l = 10.966,67)

25359732

3.290,-

zsák

2.790,-

Légpórusos vakolat 
Ceresit poro
25 kg, 2.790,- / zsák  
(1 kg = 111,6) 66485131

hőszigetelő ragasztó  
Mapetherm
25 kg, polisztirollap-ragasztó,

1.850,- / zsák (1 kg = 74,-)
raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap: 50 zsák)  

1.790,- / zsák  
(1 kg = 71,6) 
65965010

Zsaluolaj  
DMA 1000
faanyag- 
zsaluzathoz, 4,5 kg 
10.490,-  
(1 kg = 2.331,11) 
66538415

10.490,-

pórusbeton-ragasztó 
25 kg, vékonyágyazatú

1.790,- / zsák  
(1 kg = 71,6)

66317164

zsák

1.790,-/tól

raklapos ár

zsák

1.790,-

samott-tégla
250 x 124 x 20 mm 430,- 66193692
250 x 124 x 64 mm 920,-  66193726

samottlap 
400 x 200 x 30 mm   1.620,- 66193735

db

430,-/tól

68.990,-/tól

Amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül azonos 
gyártó minden paraméterében megegyező termékét máshol 
olcsóbban találja meg, és ezt nekünk igazolja, úgy nálunk 
a szóban forgó terméket 12%-kal olcsóbban kapja meg 
versenytársunk áránál.

Kivételt képeznek az interneten közzétett ajánlatok, az egyedileg készített ajánlatok 

és a kiárusításos termékek.

LEgjobb áR 
gARAnciA!

nYITVATARTÁs: 
(mindhárom szakáruházunkban)

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

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-80-18-18-18 (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 

Áruhitel referencia ThM: 0% (2 000 000 Ft hitelösszeg és 24 hónap futamidő esetén.)

Igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Futamidő: 24 hónap. 
Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól minimum a vételár 
20%-a. A BAuhAuS SzAkáruházAk kereskedelmi Bt. a Magyar Cetelem zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank 
a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát 
fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitelpultnál, az általános szerződési 
feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok. 
Az áruhitel csak szakáruházainkban vehető igénybe (a webshopban nem)!
 Érvényes: 2018. 07. 03-tól 2018. 07. 31-ig.

Részlet-
fizetés

Betonkeverő
130 l    68.990,- 
60054630

155 l    78.990,- 
60054649

190 l    88.990,- 
66199238

5 év  garanciaA termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/calmit-25kg-zsakos-meszhidrat.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-m5-poren-porusbeton-ragaszto-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/mapei-mapetherm-ragasztotapasz-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ceresit-poro-25kg-legporusos-vakolat.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/rath-barath-1100-samott-tegla-250x124x20mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/quikset-q300-szerelogyanta-300ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/mapei-dma-1000-formaelvalaszto-olaj-4-5kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/agrimotor-b-1308-fe-betonkevero-130l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27


o5  Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

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

Térkőfrissítő-bevonat
2,5 l, piros, szürke és antracitszínben,  
anyagszükséglet: 160 g/m²/1 réteg 
7.990,- / vödör (1 l = 3.196,-)
25131444, 25136494, 25147706

vödör

7.990,-

Ágyazóhabarcs Mapestone TM
25 kg 3.090,- / zsák  
(1 kg = 123,6)

66319595

Kesztyű Wisent
kültéri munkákhoz ajánlott,  
mérete: 9-10 20602510

Járólapemelő
befogási méret: 30-50 cm  
20778767

zsák

3.090,-

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

4.090,- (1 kg = 204,5)

66020958

zsák

4.090,-

Kvarchomok  
25 kg, 890,-  
(1 kg = 35,6)

66319799

zsák

890,-

49.990,-

Térkőroppantó hsC130
max. vágási hossz: 33 cm,  

max. vágási magasság: 14 cm, 
5 év   garancia

66401702

1

3

2

Tipegő természetes bazalt
60/30 x 3 cm,  
4.190,- / db
25415786

db

4.190,-
Térkő Caesar
méret: 15,6 x 26 x 5 cm, anyagszükséglet: 24 db/m²

1  angol tégla 207,- / db (1 m² = 4.968,-) 66131142

2  belga klinker 160,- / db (1 m² = 3.840,-) 66131151

3  morva agyag 160,- / db  (1 m² = 3.840,-) 66131160

db

160,-/tól

Kerítéselem petra
antikolt felületű, 40 x 20 x 15 cm

1  szürke 650,- / db 66594170

2  belga klinker 990,- / db 66594213

3  morva agyag 990,- / db 66594204

4  angol tégla 1.190,- / db 66594189

1
3

db

650,-/tól

2

4

pázsitrácskő
40 x 40 x 8 cm, anyagszükséglet: 6,25 db/m²  
szürke: 530,- / db,  (1 m² = 3.313,-)  
raklapos vásárlás esetén (60 db):  
500,- / db (1 m² = 3.125,-)  60011088

60 x 40 x 10 cm, anyagszükséglet: 4,16 db/m²  
840,- / db (1 m² = 3.494,-)   
raklapos vásárlás esetén (36 db):  
810,- / db (1 m² = 3.370,-) 60320784

Jelzőkő
8 x 8 x 8 cm,  
szürke  45,- / db  
66344807 
antracit és piros 60,- / db  
66344816, 66344825

db

45,-/tól

db

500,-/tól

raklapos ár

3.790,-

990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/scheppach-hsc130-terkoroppanto.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/herkules-rp-800-b-lapvibrator-2090w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/wisent-kesztyu-szereleshez-10-xl.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/heka-jarolap-emelo-30-50cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-petra-antikolt-falazoelem-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-petra-antikolt-falazoelem-belga-klinker.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-petra-antikolt-falazoelem-morva-agyag.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-petra-antikolt-falazoelem-angol-tegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-caesar-terko-15-6x26x5cm-angol-tegla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-caesar-terko-15-6x26x5cm-belga-klinker.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-caesar-terko-15-6x26x5cm-belga-klinker.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-caesar-terko-15-6x26x5cm-belga-klinker.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-caesar-terko-15-6x26x5cm-belga-klinker.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-caesar-terko-15-6x26x5cm-belga-klinker.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-caesar-terko-15-6x26x5cm-belga-klinker.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-caesar-terko-15-6x26x5cm-morva-agyag.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/bazalt-tipego-60x30x3cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-pazsitracsko-40x40x8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-jelzoko-8x8x8cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-jelzoko-8x8x8cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-jelzoko-8x8x8cm-piros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ultrament-terkofrissito-betonlazur-2-5l-piros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ultrament-terkofrissito-betonlazur-2-5l-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/ultrament-terkofrissito-betonlazur-2-5l-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/mapei-mapestone-tm-25kg-ragasztohabarcs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-colorin-rock-20kg-kofugazo-granit-33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-colorin-rock-20kg-kofugazo-granit-33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-colorin-rock-20kg-kofugazo-granit-33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-25kg-kvarchomok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-25kg-kvarchomok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-25kg-kvarchomok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-25kg-kvarchomok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-25kg-kvarchomok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-25kg-kvarchomok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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szegélykő 
Multi-bord 
íves, 6 db szegélykő tesz ki egy kört 
1  szürke színben 1.290,-/db 
2  antracit-, 3  mediterrán és  
4  toscana színben 1.390,-/db 

20817396, 20514484, 20829771, 20519878

Fűnyírószegély 
kicsi
22 x 10 cm, antracit- és mediterrán  
színben anyagszükséglet: 4,5 db / fm 
220,- / db (1 m = 990,-)

13984336, 20351247

Betonfolyóka
szürke, 50 x 20 x 8 cm 
780,- / db  
(1.560,- / fm)

66336114

Randfix
47 x 6 x 25 cm,  
betonszürke 990,- / db 
66077574 
barna  1.190,- / db 
66077583

Márvány zúzottkő 
25 kg, 7-16 mm, 
sölker kristály 
2.590,- / zsák (1 kg = 103,6)

24846888

Márvány zúzottkő 
fehér, 25 kg, 
3-7 mm 1.850,- / zsák  
(1 kg = 74,-) 60162463 
7-12 mm 2.290,- / zsák  
(1 kg = 91,6) 60162515

Márvány zúzottkő 
25 kg, 
9-12 mm, veronai vörös  
1.990,- / zsák  
(1 kg = 79,6) 60162506

Márvány díszkavics 
25 kg, fehér,  
15-25 mm és 40-60 mm, 
2.790,- / zsák (1 kg = 111,6) 
60162597, 60162603

szórt zúzottkő
4-8 mm, 25 kg 

955,- / zsák (1 kg = 38,2)

60162667, 60162676

Márvány díszkavics 
25 kg, ebano fekete  
40-60 mm, 3.990,- / zsák 
(1 kg = 159,6) 60162542

Márványkő 
15 kg, zöld, 100-200 mm, 
4.290,- / zsák  
(1 kg = 286,-) 22337261

Márvány zúzottkő 
25 kg, 9-12 mm, sárga  
1.990,- / zsák  
(1 kg = 79,6)

60162490

palazúzalék 
25 kg, 
7-16 mm, ezüstszürke  
2.290,- / zsák  
(1 kg = 91,6) 24852627

Márvány díszkavics
25 kg, verona vörös,  
40-60 mm, 3.790,- / zsák  
(1 kg = 151,6) 60162579

Gyeprács ACo
60 x 40 x 3,8 cm, 
anyagszükséglet: 4,41 db / m²,  
935,- (1 m² = 4.123,35)  
60148278

db

935,-

Műanyag térkősablon
55 x 55 x 5,5 cm 
65968082

db

4.190,-

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

db

1.890,-

m²

6.890,-/tól

Gumilap
nem igényel rögzítést, vízelvezetést biztosít

GU-30, 100 x 100 x 3 cm  

vörös 6.890,-/m2 66267852 
zöld 7.290,-/m2 66267861

GU-40, 100 x 100 x 4 cm  

vörös 7.890,-/m2 66267870 
zöld 8.290,-/m2 66267889

Beton  
kábelcsatorna
szürke, 20 x 12,5 x 5,9 cm 
anyagszükséglet: 5 db / fm 
370,- / db (1 fm = 1.850,-) 
23583562

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

Gépjárműkerék-ütközőkő
Auto stop
fehér, 25 x 14,8 x 10 cm
22662529

db

990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/min2c-9-12mm-marvany-zuzottko-veronai-voros-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/min2c-9-12mm-marvany-zuzottko-sarga-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/min2c-7-16mm-marvany-zuzottko-feher-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/min2c-15-25mm-marvany-diszkavics-feher-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/min2c-40-60mm-marvany-diszkavics-veronai-voros-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/min2c-40-60mm-marvany-diszkavics-fekete-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-beton-kabelcsatorna-20x12-5x5-9cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-funyiroszegely-22x10x4-5cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-funyiroszegely-22x10x4-5cm-mediteran.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-toscana.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-toscana.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-toscana.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-voros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-voros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-voros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-voros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-voros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-voros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gu-30-100x100x3cm-gumilap-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-mediteran.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-mediteran.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-mediteran.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-toscana.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-toscana.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-toscana.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-multi-bord-szegelyko-ives-50x11-5x8cm-toscana.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-beton-folyoka-50x20x8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-randfix-szegelyko-47x6x25cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-randfix-szegelyko-47x6x25cm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-randfix-szegelyko-47x6x25cm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/aco-pazsitracs-38mm-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/muanyag-terkosablon-55-5x55-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-auto-stop-gepjarmukerek-utkozoko-25x14-8x10cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-4-in-1-beton-oszloptarto-19x19x25cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/christoph-palisaden-funyiroszegely-22x10x4-5cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/min2c-4-8mm-szort-zuzottko-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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m²

13.290,-/tól

raklapos ár

Greslap Cinder
szürke, fahatású, rektifikált,
60 x 60 x 2 cm, 0,72 m² / csomag, 
10.073,- / csomag, 13.990,- / m² 
Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 30 csomag) 
9.569,- / csomag, 13.290,- / m²
66577393

Greslap Esterno 20T 
környezetbarát, minőségi olasz termék, agresszív anyagoknak ellenáll (só, penész, vegyszer), 
nagyon magas terhelhetőség jellemzi, R11 csúszásmentességi fokozattal, utólagos felületkezelés  
nem szükséges, egyszerű tisztítás, magasnyomású mosóval is tisztítható, többféle felületen felhasználható: 
kavics-, gyep-, homok-, ragasztóágyazat és laptartó tappancshoz

1  harmonie fenyő  60 x 60 x 2 cm, mázas greslap  4.890,- / darab  (1 m² = 13.583,-) 23062502

2  Dolmen grey  60 x 60 x 2 cm, mázas greslap  4.790,- / darab  (1 m² = 13.306,-) 23060153

3   Dolmen bézs  60 x 60 x 2 cm, mázas greslap  4.360,- / darab  (1 m² = 12.111,-) 23193545 
(A készlet erejéig, kifutó termék!)

4  Davos grey  60 x 60 x 2 cm, mázatlan greslap  5.100,- / darab  (1 m² = 14.167,-) 23193323

5  Basalt schwarz  60 x 60 x 2 cm, mázatlan greslap  4.790,- / darab  (1 m² = 13.306,-) 23060755

R11

fagyálló 
pEI V

5

Lapvastagság: 2 cm

R11
fagyálló 

pEI IV

4

R11

fagyálló 
pEI V

3

fagyálló 
pEI V

2

R11

R11

fagyálló 
pEI V

1

db

4.360,-/tól

Greslap Titiano
szürke/bézs, rektifikált,  
strukturált, matt felület, 
40 x 80 x 2 cm, 0,64 m² / csomag,  
8.954,- / csomag, 13.990,- / m2 

Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 42 csomag) 
8.506,- / csomag, 13.290,- / m²
66577409 R11

m²

13.290,-/tól

raklapos ár

fagyálló 
pEI V

szintezőláb
beépíthető  
magasság = 3–5,3 cm, 
terhelhetőség = 800 kg 
1.390,- / darab
66491475 A készlet erejéig!

db

1.390,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

R11

fagyálló 
pEI V

https://www.bauhaus.hu/palazzo-esterno-20t-padlolap-harmonie-60x60x2cm-0-36m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/palazzo-esterno-20t-padlolap-dolmen-60x60x2cm-0-36m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/palazzo-esterno-20t-padlolap-dolmen-beige-60x60x2cm-1db-0-36m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/palazzo-esterno-20t-padlolap-davos-grey-60x60x2cm-0-36m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/palazzo-esterno-20t-padlolap-basalt-60x60x2cm-0-36m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/titiano-rett-padlolap-szurke-bezs-40x80x2cm-0-64m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/cinder-rett-padlolap-szurke-60x60x2cm-0-72m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/gotz-3-5-3cm-profi-szintezolab-koadapter.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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4 cm kavicságyazat

hordozóréteg

állítható szintezőláb  
beépíthető magassága: 5–8 cm-ig

teraszburkoló lap teraszburkoló lap teraszburkoló lap

alapozó
burkolatragasztó

4 cm kavicságyazat

hordozóréteg

állítható szintezőláb  
beépíthető magassága: 5–8 cm-ig

teraszburkoló lap teraszburkoló lap teraszburkoló lap

alapozó
burkolatragasztó

4 cm kavicságyazat

hordozóréteg

állítható szintezőláb  
beépíthető magassága: 5–8 cm-ig

teraszburkoló lap teraszburkoló lap teraszburkoló lap

alapozó
burkolatragasztó

1  Lapok lerakása zúzottkavics-ágyban
A kijelölt területet 25-40 cm vastagságban,  
min. 2%-os lejtéssel mélyítse ki, majd az alapot 
lapvibrátor segítségével tömörítse! A lapokat 
szárazon rakja le! Később, szükség esetén, 
bármikor problémamentesen felszedhetők. 

A teherhordó alapra terítsen 3-5 cm vastag, 
1/3 mm vagy 2/5 mm szemcseméretű 
kőzúzalékot, amelyet profillal vagy simítóléccel 
simítson el! A lapokat keverve rakja le, és egy 
semleges színű gumikalapács segítségével 
igazítsa, kopogtassa a helyükre!

A lapok között 3-5 mm fugaszélességet hagyjon, 
hogy könnyebben elszivároghasson a víz! 
A fugákat töltse ki 0,7-2 mm szemcseméretű 
kvarchomokkal vagy 1/3 mm szemcseméretű 
zúzalékkal! A lapokat soha ne rakja le fuga 
nélkül! 

3  Lerakás ágyazó habarcsba
Ennél a lerakási módnál a lapokat cementalapú 
teherhordó alapra kell helyezni. Ennek 
a betonrétegnek vízáteresztőnek kell lennie, 
hogy a víz az átmenő kapillárisokon keresztül 
ne jusson a lapba, ezáltal megelőzhetők 

a nedvességfoltok és a kivirágzások. Tisztítsa 
meg a lap hátsó oldalát vízzel, és helyezze 
a lapokat 15-30 mm vastag ágyazó habarcsba 
(trasszhabarcs)! Itt szélesebb, 5-8 mm vastag 
fugákat kell hagyni. Gumikalapács segítségével 
igazítsa helyükre a lapokat!

4  Fugázás kőfugázóval
A lapok egyidejű lerakása  
és fugázása kőfugázóval vagy  
– az ágyazó habarcs megkötése után – 
a gyártó által ajánlott fugázóval javasolt. 

lerakása

2  Lerakás laptartótappancsok segítségével
Amennyiben laptartótappancsokra, drénlemezre 
szeretné lerakni a lapokat, ügyeljen arra, hogy 
ennek előfeltétele egy szilárd, csak gyalogos 

terhelésre alkalmas betonalap! Ebben az 
esetben is 2%-os lejtés és 3-5 mm fugaszélesség 
szükséges. 

Teraszburkoló lapok
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egy kerti sétány kivitelezése  

saját kezűleg ilyen egyszerű!

 Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

1  Föld kiemelése
Mielőtt elkezdi kerti útjának építését, 
feltétlenül jelölje ki annak pontos 
nyomvonalát, ehhez használjon 
fakarókat és zsineget!  
Ezután – terheléstől függően – 
legalább 30 cm mélyen emelje ki  
a földet!

5  helyes lehúzás
Méretre vágott simítóléc segítségével 
pontosan húzza le a térkőágyazatot! 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
a tömörítés után még 1 cm-t fog 
süllyedni a burkolatágy. A művelet 
elvégzése után már ne lépjen rá az 
ágyazatra!

2  szegélykövek lerakása
A kerti út szegélyét a szegélykövek 
adják, amelyek nemcsak optikai 
funkciót látnak el, hanem fontos 
szerepet játszanak a kerti út 
stabilitásában is. A szegélyköveket 
célszerű betonágyba fektetni, hogy 
később a térkövek ne csússzanak szét.

6  Az első kövek
Vízmérték és zsinór segítségével, 
egymás után rakja le a térköveket! 
A fuga mérete kb. 3-5 mm legyen, 
a térköveket pedig szükség esetén 
gumikalapács segítségével igazítsa 
helyre!

3  Feltöltés sóderrel
Az első teherbíró réteg sóderből 
(0/40) készül. Ezt a réteget legalább 
20 cm vastagságban terítse el, 
majd tömörítse lapvibrátorral! 
Amennyiben a kerti utat később 
személygépkocsival is használni 
szeretné, 10 cm-rel vastagabb 
teherbíró réteget kell képezni.

7  Fugák besöprése
A fugázás elengedhetetlen a 
tökéletes kerti úthoz. A fugákat töltse 
ki finom kvarchomokkal: a homokot 
diagonálisan söpörje be a fugákba, 
amíg a homok meg nem tölti azokat! 
Ezután alaposan söpörje le az utat!

4  Térkőágyazat elkészítése
Az esővíz megfelelő elvezetéséhez 
újabb, 3-5 cm vastag, homokból és 
kőzúzalékból készült rétegre van 
szükség, amit gereblye segítségével 
kell egyenletesen szétoszlatni. 

8  Zárómunkálatok
A munkálatok végén gumitalppal 
felszerelt lapvibrátor segítségével 
egyenlítsük ki az esetleges 
egyenetlenségeket! Ügyeljen arra, 
hogy a fugázás után ne maradjon 
homok a felületen, mivel a gép talpa 
alá kerülve karcolásokat, sérüléseket 
okozhat a térkő felületén!

1

5

2

6

3

7

4

8

Kőre kő: 
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Járdalap Asti Colori
1  borvörös, 2  füstbarna, 3  napfénysárga, 4  grafitfehér 

30 x 60 x 3,8 cm, anyagszükséglet: 5,55 db/m²  
1.130,- / db (1 m² = 6.272,-)

66411224, 66411206, 66411215, 66581057

1

2

3

4

db

1.130,-

1

Járdalap Asti natura
1  középszürke, 2  sötétszürke,  
3  világosszürke és 4  homokszínben,  

mérete: 60 x 30 x 3,8 cm,  
anyagszükséglet: 5,55 db/m² 
920,- / db (1 m² = 5.106,-)

66411242, 66411251, 66411233, 66499992

db

920,-

2

3

4

Térburkolókő Citytop
1  sarkifény-  és 2  őszi színben, soronként vegyes 

méretekben, 1 sor = 1,08 m², 
4.741,- / sor (1 m² = 4.390,-) 
Soronként értékesítjük! 66581075, 66581066

m²

4.390,-

1

1

2

2 3

Térburkolókő Citytop smart
20 x 13,3 x 5 cm, anyagszükséglet: 37,6 db / m2

1  karamell 90,- / db, 1 sor = 42 db,  
3.780,-  / sor (1 m2 = 3.384,-) 

Ezt a színt csak soronként értékesítjük! 66492326
2  középbarna 90,- / db (1 m2 = 3.384,-) 66594240
3  szürke 80,- / db (1 m2 = 3.008,-) 66411260

m²

3.008,-/tól

Járdalapok és térburkolatok

https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-colori-jardalap-60x30x3-8cm-borvoros.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-colori-jardalap-60x30x3-8cm-fustbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-colori-jardalap-60x30x3-8cm-napfenysarga.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-colori-jardalap-60x30x3-8cm-grafit-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-natura-jardalap-60x30x3-8cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-natura-jardalap-60x30x3-8cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-natura-jardalap-60x30x3-8cm-sotetszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-natura-jardalap-60x30x3-8cm-sotetszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-natura-jardalap-60x30x3-8cm-vilagosszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-natura-jardalap-60x30x3-8cm-vilagosszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-citytop-smart-terko-93-1x120x5cm-karamell.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-citytop-smart-terko-20x13-3x5cm-kozepbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-citytop-smart-terko-20x13-3x5cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-citytop-kombi-terko-90x120x6cm-oszi-lomb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-citytop-kombi-terko-90x120x6cm-sarkifeny.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-citytop-kombi-terko-90x120x6cm-sarkifeny.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-asti-natura-jardalap-60x30x3-8cm-homokbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
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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!

db

640,-/tól

raklapos ár

1

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

1   szürke 660,- / db  
raklapos vásárlás esetén (80 db / raklap):  
640,- / db 66077510

2   vörösbarna 720,- / db  
raklapos vásárlás esetén (80 db / raklap):  
700,- / db 66077529 

2

3

2

1

db

570,-/tól

Kerti szegélykő
100 x 5 x 20 cm 

1  szürke 570,- / db 
60320517

2  antracit, 

3  barna 880,- / db
66077626, 66411330,  

66411349

4  homok 
1.070,- / db 66411358

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

Bazalt járdalap
60 x 40 x 3 cm, antracit, 
anyagszükséglet: 4,17 db / m2 
4.390,- / db (1 m2 = 18.306,30) 
25411881

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

db

4.390,-

4

https://www.bauhaus.hu/fruhwald-jardaszegelyko-20x100x5cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-jardaszegelyko-20x100x5cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-jardaszegelyko-20x100x5cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-antracit.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-toscana-terko-24x22x6cm-oszi-lomb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-toscana-kezdoko-11x22x6cm-oszi-lomb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/fruhwald-toscana-felszegelyko-11x22x6cm-oszi-lomb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-mini-novenyedeny-30x20cm-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-mini-novenyedeny-30x20cm-vorosbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-suprema-kombi-terko-80x120x6cm-sargasbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/informaciok/extrak/drive-in-arena?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-homok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-homok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-homok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/semmelrock-szegelyko-100x20x5cm-homok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27
https://www.bauhaus.hu/jardalap-60x40x3cm-bazalt-antracitszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0040&utm_term=&utm_content=kw27

