
Csónakorchidea  
(Cymbidium  

Hybride)
3-4 virágszár,  

cserépméret: 14 cm
78756656

9.990,-

Érvényes: 2018. november 06. – 2018. december 03. www.bauhaus.hu

ONLINE
FOGLALÁS 

SZAKÁRUHÁZI
ÁTVÉTEL 

websHop
országos 

kiszállítással

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

Termékeink 
jelentős részét 
már webshopon 
keresztül is 
megvásárolhatja. 

fagyálló 
peI IV

R9

Greslap  
Versilia Marmi

60 x 60 cm, 
szaténfényes, 

1,145 m² / csomag, 
5.485,- / csomag,  

4.790,- / m²
25823893

m²

4.790,-

Lemezkandalló 
öntvényelemekkel  
Thalia Forte
485 x 875 x 440 mm, fűtési 
teljesítmény: 10,2 kW, 
fűthető légtér: max. 170 m³, 
füstcsőátmérő: 120 mm, 
füstcső csatlakozása:  
felső, öntöttvas részek:  
ajtó, fedlap, lábak,  
súly: 75 kg
66602903

60 x 60 cm

Kompresszor  
Herkules Vento ol 195/6

1100 w, max. nyomás: 8 bar,  
kompakt, könnyen szállítható és  

tárolható, olajmentes, tartozékokkal, 
5 év  garancia      21760916

34.990,-A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

64.990,-

https://www.bauhaus.hu/?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/informaciok/szolgaltatasok/online-foglalas-szakaruhazi-atvetel?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versilia-marmi-greslap-feher-szurke-60x60cm-1-145m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/thalia-forte-lemezkandallo-10-2kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/herkules-vento-ol-195-6-kompresszor-1100w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Nordmann tölgy

Vinyl
padlók

sunny pine

Royal tölgy

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

ba
si

c

Vinyl padló b!design Clic
Nordmann tölgy színben, kopóréteg: 0,3 mm, 
kopásállósága: 23/31, 25/5 év garanciával, mérete: 
1220 x 180 x 4,2 mm, 1 csomag = 2,196 m²,  
1 csomag ára = 19.742,-  
8.990,- / m² 23701799

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

Dizájnpadló b!design Aqua blue
különböző színekben, kopóréteg: 0,3 mm, kopásállósága: 32, 
25 év garanciával, mérete: 1290 x 203 x 4,5 mm,  
1 csomag = 2,35 m², 1 csomag ára: 20.657,-  
8.790,- / m² 25152685, 25154371, 25154380, 25174342, 25172267

barbadosMauritius

Capri borneo

ID 0816 - 33664 - 001

Korfu

m²

8.790,-

m²

6.990,-/tól

Vinyl padló element
vízálló, antibakteriális, magas karcállóságú, körbefutó 
V-fugás, kopásállósága: 23/34, 30/5 év garanciával, 
mérete: 1280 x 192 x 4 mm, 1 csomag = 2,7 m2,  
1 csomag ára: 22.113,-  8.190,- / m2

25673830, 25676404, 25675696, 25681587

Cliff Line

Raindrop

waterfall

blue Horizon

30

garancia vastagság Top Clic rendszer csúszásmentességi osztály vízálló antibakteriális karcálló körbefutó V-fuga

ÉV

m²

8.190,-

A termék a webshopunkban  
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/logoclic-element-vinyl-padlo-blue-horizon-4mm-nk23-34.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/logoclic-element-vinyl-padlo-blue-horizon-4mm-nk23-34.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/logoclic-element-vinyl-padlo-raindrop-4mm-nk23-34.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/logoclic-element-vinyl-padlo-raindrop-4mm-nk23-34.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/logoclic-element-vinyl-padlo-cliff-line-4mm-nk23-34.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/logoclic-element-vinyl-padlo-waterfall-4mm-nk23-34.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/b-design-aqua-blue-dizajnpadlo-barbados-4-5mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/b-design-aqua-blue-dizajnpadlo-mauritius-4-5mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/b-design-aqua-blue-dizajnpadlo-borneo-4-5mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/b-design-aqua-blue-dizajnpadlo-korfu-4-5mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/b-design-aqua-blue-dizajnpadlo-capri-4-5mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-4-2-vinyl-padlo-nordmann-tolgy-4-2mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/b-design-maxi-vinyl-padlo-royal-tolgy-5mm-nk33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/b-design-basic-vinyl-padlo-sunny-fenyo-4mm-nk22.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Fjells tölgy

füstölt tölgy
bremberg tölgy

Astenberg Fenyő

Laminált padlók

tölgy

fehér akác

bükk

bükk

Laminált padló 
bremberg tölgy színben, kopásállósága: 31, 
15 év garanciával, mérete: 1292 x 192 x 7 mm,  
1 csomag = 2,48 m², 1 csomag ára: 5.927,-  
2.390,- / m² 23851393 
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

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

Astenberg fenyő színben,  
méret: 1291 x 193 x 8 mm,  
kopásállóság: 32, 1 sávos, 20 év garanciával,  
1 csomag = 1,99 m2, 1 csomag ára: 5.950,- 
2.990,- / m2 24852821

Készparketták

m²

2.390,-/tól

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

tölgy, 1 csomag ára: 12.150,-  
7.690,- / m² 20262437

Készparketta  
Living by Haro
akácfelületű,  
mérete: 1085 x 180 x 12 mm,  
kopóréteg: 2,5 mm,  
1 csomag = 1,76 m²,  
10 év garanciával  
1 csomag ára = 19.342,-
10.990,- / m²
21779897

Laminált padló MyArt
30 év garanciával, mérete: 1285 x 192 x 12 mm, kopásállóság: 33,  
1 csomag = 1,48 m2, 1 csomag ára = 10.641,- 7.190,- / m²
raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 40 csomag): 
1 csomag ára = 10.049,-  6.790,- / m²

1  Desparados tölgy  25474927

2  wild west tölgy  25474158

3  Misty plains tölgy  25472204

Közületi felhasználás 
alacsony igénybevétellel
Szállodai szobák 

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Közületi felhasználás 
közepes igénybevétellel
Szállodai szobák, irodák, 
konferenciatermek 

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

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

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

Otthoni felhasználás 
erôs igénybevétellel

42  34

m²

7.290,-/tól

Desparados tölgy1

Misty plains tölgy3

wild west tölgy2

m²

6.790,-/tól

raklapos ár

m²

10.990,-

Formatartó, kényelmes járás és  
robusztusság a nagy stabilitás miatt

Magas terhelhetőségi osztály
- lakossági és közületi felhasználás esetén 
is egyaránt: 33

szabadalmaztatott klikkrendszer
- gyors és egyszerű lerakás

30 év garancia lakossági felhasználás esetén
- fakulásra
- foltosodásra
- ellenállóságra

https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-bremberg-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-bremberg-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fjells-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fjells-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fustolt-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-fustolt-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-astenberg-fenyo-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tolgy-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tolgy-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/living-by-haro-keszparketta-robinie-12mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mystyle-myart-laminalt-padlo-desperados-tolgy-12mm-nk33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mystyle-myart-laminalt-padlo-wild-west-tolgy-12mm-nk33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mystyle-myart-laminalt-padlo-misty-plains-tolgy-12mm-nk33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mystyle-myart-laminalt-padlo-misty-plains-tolgy-12mm-nk33.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Tolóajtószett 
Zebra 5
90 x 204 cm, 
síntakarással  
66441692

szett

54.990,-

Tolóajtószett 
Nova
2050 x 885 x 39 mm, 
lakkozott, fehér,  
39 mm-es ajtólap,  
alumínium tolóajtó 
vasalattal és 
fogantyúval 
66607801

szett

64.990,-

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!

széles választéka
Bejárati és beltéri ajtók

37.990,-/tól

beltéri ajtó Tihany
12 cm-es pallótokkal, 
jobbos-balos kivitelben, 
táblásított  
fenyőből, 
az üvegek 
szabadon  
variálhatók  
egy ajtón belül 
75 x 210 cm 
37.990,- 
66616649 
90 x 210 cm 
39.990,- 
66616667 
100 x 210 cm 
41.990,- 
66616685 
Kilincs nélkül!

beltéri ajtó 
dekorfóliás
lakkozott fehér, jobbos,  
balos kivitelben,   
tele ajtólap,  
különböző  
méretekben: 75 x 210 cm,  
90 x 210 cm, 100 x 210 cm 
10.990,- 
66262972 
mélyen üveges ajtólap,  
90 x 210 cm 
31.990,- 
66262699

ajtótok,  
75 x 210 cm, 90 x 210 cm,  
100 x 210 cm  
18.990,- 
66264260

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

ajtólap + tok

29.980,-/tól

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

Újdonság!

33.990,-
A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/novadoors-nova-sts-419-toloajtoszett-88-5x205cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kreta-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-gerebtokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/toloajto-szett-120x250cm-feher-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/zebra-5-toloajto-szett-90x204cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/dekor-42-belteri-ajtolap-75x210-feher-lakk-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/dekor-42-belteri-ajtolap-75x210-feher-lakk-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/dekor-42-la-d1550-belteri-ajtolap-90x210-feher-lakk-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tihany-p12-vario-belteri-ajto-75x210cm-jobb-pallotokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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előtető 
140 x 97 cm, 
műanyag
66496610 28.990,-

előtető Aquila 
1500
1505 x 915 x 175 mm, 
porszórt aluváz  
és 4 mm-es UV-álló 
akrilpanel 66589264 62.990,-

90.990,-

158.990,-

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 Napsugár 
hossztoldott, rétegragasztott, borovi fenyő,  
5 pontos ajtózárral, 3 db 3D-ajtópánttal,  
jobbos-balos kivitel ben, a kilincs és  
a biztonsági zárbetét alaptartozék! 
100 x 210 cm     129.990,-  
66200185, 66200194 
140 x 210 cm    189.990,-  
66200200, 66200219

bejárati ajtó Napsugár 
hossztoldott, rétegragasztott borovi fenyő,  
5 ponton záródó ajtózár, 78 mm-es  
EURO falcos, hőszigetelt filung betétes,  
3 rétegű üvegezéssel 
A kilincs és a biztonsági zárbetét tartozék! 
100 x 210 cm 158.990,-  
66607865, 66607874 
A termék vevőrendelésre kapható!

129.990,-/tól

Méret Cikkszám Típus Ár/db

60 x 60 cm 66134868 BNY 26.490,-
60 x 90 cm 66134886 BNY 30.990,-
90 x 90 cm 66134947 BNY 37.990,-
90 x 150 cm 66134983 BNY 47.990,-
90 x 210 cm 66135250 BNY 70.990,-

Faablakok
borovi fenyőből, natúr felülettel,  
k = 1,0 W/m²K, léghang gátlás: 36 dB, 
egy- vagy kétszárnyú, nyíló- és bukó-nyíló 
vasalattal kapható szakáru házainkban

Ablakpárkány bianco Cordo
gránitagglomerátum, szürke, polírozott 
88 x 20 x 2 cm 3.290,-/db 13809772 
101 x 20 x 2 cm 3.590,-/db 13809789 
113 x 20 x 2 cm 4.290,-/db 13809796  
126 x 20 x 2 cm 4.690,-/db 13809806 
101 x 25 x 2 cm 4.990,-/db 13809909 
126 x 25 x 2 cm 5.690,-/db 13809916

Lekerekített élekkel Vízelvezetôvel
Három oldalon polírozott

fagyálló

db

3.290,-/tól

bejárati ajtó Temze 3
100 x 210 cm, hőhídmentes, UV-álló,  
6 légkamrás műanyag profil, körbefutó 
acél merevítéssel, 80 mm-es beépítési 
mélységgel, 3 rétegű üveggel, 
Uw=1,1 W/m2K, balos-jobbos kivitelben 
66605106, 66605090

Újdonság!

Fémlépcső Graz
szürke színű tartóváz, 

rétegragasztott, 
35 mm  

vastag bükk 
lépcsőlapokkal,  

állítható magassága:  
240-292 cm,  

szélessége: 58 cm
20115027

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

Méret Cikkszám Típus Ár/db

60 x 60 cm 66480756 BNY 24.990,-
60 x 90 cm 66480774 BNY 32.990,-
90 x 60 cm 66480899 B 29.990,-
90 x 90 cm 66480792 BNY 38.990,-
90 x 120 cm 66480817 BNY 45.990,-
90 x 210 cm 66480950 BNY 64.990,-

159.990,-

https://www.bauhaus.hu/napsugar-fa-bejarati-ajto-100x210-szelen-uveg-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/temze-3-muanyag-bejarati-ajto-100x210-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/cando-ohio-inox-standard-muanyag-bejarati-ajto-100x210-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gc-009-muanyag-eloteto-140x97cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/aquila-1500-eloteto-150-5x91-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/fa-ablak-60x60-bny-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bianco-g-603-parkany-szurke-88x20x2cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/dolle-graz-fem-lepcso.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/napsugar-p78-fa-bejarati-ajto-100x210-tele-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/muanyag-ablak-60x60-bny-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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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 1.288,- 1.030,- 66529251

impregnált 1.363,- 1.090,- 66529260

m²

890,-/tól

m²

370,-/tól

* Csak egész szálban értékesítjük!

Méret (mm) Cikkszám Ár/fm Ár/db

50 x 50 x 2750 60041517 540,- 1.485,-
50 x 50 x 3000 60041137 540,- 1.620,-
75 x 50 x 2750 60041526 640,- 1.760,-
75 x 50 x 3000 60041146 640,- 1.920,-
100 x 50 x 2750 60041544 780,- 2.145,-
100 x 50 x 3000 60041535 780,- 2.340,-

 Cw-profil, 0,6 mm vastag*

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

 50 x 40 x 4000 60041119 450,- 1.800,-
 75 x 40 x 4000 60041128 550,- 2.200,-
 100 x 40 x 4000 60041553 650,- 2.600,-

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 1.850,- 5.088,-
100 x 40 x 3000 60041508 2.100,- 6.300,-

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

alumínium, 
23 x 23 mm

60108263 140,- 420,- 

Álmennyezeti profil* 
Méret Cikkszám Ár/fm Ár/db

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

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

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

Szárazépítés

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

2  beltéri glettgipsz  
Rimano 3-6
20 kg   3.990,- / zsák 
(1 kg = 200,-)     66395434

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

1

2

3

zsák

3.990,-/tól

db

1.490,-/tól

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

szerelőajtó
fehér, nyomózáras

20 x 20 cm     6.290,-   25434329

30 x 30 cm     9.990,-   25434338

60 x 60 cm   21.490,-   25434365

Glettanyag Rotband Finish
3 kg   1.490,-  (1 kg = 497,-)   66608284

5 kg   2.890,- (1 kg = 578,-)   66608293

db

6.290,-/tól

https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-naturoll-pro-039-50mm-uveggyapottekercs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-mini-a-100-1250x1000x12-5mm-normal-gipszkarton.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-ud-3m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-ud-3m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-ua-50-2-6m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-ua-50-2-6m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gipszkarton-alu-elvedo-23x23mm-300cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-rotband-finish-glettanyag-3kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/rimano-0-3-nagyszilardsagu-glettelo-gipsz-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/rimano-3-6-gipszes-vekonyvakolat-20kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/rimano-6-30-gipszes-vakolat-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-perlfix-25kg-felrakogipsz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/probau-nyomozaras-szereloajto-feher-20x20cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/probau-nyomozaras-szereloajto-feher-60x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/probau-nyomozaras-szereloajto-feher-60x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-rotband-finish-glettanyag-5kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Falazóelem Ytong
60068303

Méret Ár / db Raklapos ár / db
Pef 600 x 200 x 50 485,- 445,- (1 raklap: 208 db)

Pef 600 x 200 x 75 525,- 485,- (1 raklap: 160 db)

Pve 600 x 200 x 100 565,- 525,- (1 raklap: 120 db)

Pve 600 x 200 x 125 725,- 685,- (1 raklap: 96 db)

db

445,-/tól

raklapos ár

zsák

2.050,-
zsák

1.590,-
Műkő Caston
25 kg, fehér, 2.050,- / zsák (1 kg = 82,-) 
66551087 

Műkő simító Castone Top
5 kg, fehér, 1.590,- / zsák (1 kg = 318,-) 
66551096

Falazóhabarcs Ytong
szürke, vékony ágyazású,  
25 kg 2.690,-  (1 kg = 107,6)

60068385

zsák

2.690,-
szárazbeton
40 kg, 1.190,- / zsák (1 kg = 29,75) 
raklapos vásárlás esetén 
(1 raklap = 30 zsák) 
1.090,- / zsák (1 kg = 27,25)

66309301

zsák

1.090,-/tól

raklapos ár

zsák

990,-/tól

raklapos ár

Cementesztrich Ze20
40 kg, 1.090,- / zsák  
(1 kg = 27,25) 
raklapos vásárlás esetén 
(1 raklap = 30 zsák) 
990,- / zsák (1 kg = 24,75)

66125491

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

66125482

zsák

990,-/tól

raklapos ár

Alapvakolat kézi
40 kg, 1.590,- / zsák 
(1 kg = 39,75) 
raklapos vásárlás esetén 
(1 raklap = 30 zsák)  
1.490,- / zsák (1 kg = 37,25)

66332769

zsák

1.490,-/tól

raklapos ár

Építőlemez Do IT
univerzális építőlemez szaniterek 
előburkolásához, ívek készítésére és 
csőeltakaráshoz, könnyen szerelhető, 
azonnal burkolható
építőlemez, pl.: 1200 x 600 x 20 mm 
5.590,- (1 m2 = 7.764,-) 13868689 
csőeltakaró, pl.: 1200 x 100 x 100 mm 
3.990,- (3.325,- / fm) 13935983 
flexibilis lap, pl.: 1200 x 600 x 20 mm 
8.990,- (1 m2 = 12.486,-) 13882074

db

3.990,-/tól

Legyen egyedi fürdőszobája!

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/hf-30-falazohabarcs-40kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ze20-cementesztrich-40kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/szarazbeton-40kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kezi-alapvakolat-40kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ytong-25kg-vekonyagyazatu-falazohabarcs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ytong-pef-600x200x50mm-elofalazolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-castone-w-muko-25kg-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-castone-w-muko-25kg-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-castone-top-w-muko-feluleti-tomito-5kg-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/do-it-1200x600x20mm-flexibilis-epitolemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/do-it-1200x600x20mm-flexibilis-epitolemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/do-it-1200x600x20mm-epitolemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/do-it-1200x600x20mm-epitolemez.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/do-it-1200x100x100mm-csoeltakaro-sarokelem.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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4 3 1 2
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4  Tö
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5  G
um

ifa

1  HDF-lap 
1 tábla = 2800 x 2070 x 18 mm, 
natúr 1.090,- / m² 
(1 tábla = 6.318,-)      60144939 

fehér 1.590,- / m²  
(1 tábla = 9.216,-)       60144948 
m²-ben értékesítjük!

2  Rétegelt lemez nyír 
3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 és 18 mm 
vastagságban, 
pl.: 1525 x 1525 x 3 mm  
4.390,- / tábla        66530943

Csak egész táblában értékesítjük!

3  plexilemez opál
különböző táblaméretekben, 
2 és 4 mm vastagságban, 
pl.: 250 x 500 x 2mm 
750,- /db             66356194

4  Táblásított fenyő b/C
1 tábla = 2500 x 1220 x 18 mm, 
17.990,- (1 m² = 5.898,-)      66406947

Csak egész táblában értékesítjük!

5  bútorlap
különböző színekben, 
1 tábla = 2800 x 2070 x 18mm, 
pl. fehér 16.750,- / tábla 
(1 m² = 2.890,-) 66573133

Egész vagy fél táblában értékesítjük!

6  Munkalapok
különböző színekben, 38 mm vastag, 
7.490,- / fm-tól  66580902

Csak egész folyóméterre értékesítjük!

7  MDF-lap 
1 tábla = 2800 x 2070 x 18 mm, 
3.990,- / m² (1 tábla = 23.126,-) 
60152589

m²-ben értékesítjük! 

8  osb-lap
8, 10, 12, 15 és 18 mm vastagságban, 
1 tábla = 2500 x 1250 mm, 
pl.: 2500 x 1250 x 8 mm  
3.719,- / tábla (1 m² = 1.190,-) 
66039219

Csak egész táblában értékesítjük!

széles választéka
Lapszabászati termékek

1  b
ükk

1   Munkalap bükk,  
4000 x 800 x 27 mm,  
43.990,- / tábla  
(10.998,- / fm) 22924052

2   Munkalap nyír,  
4000 x 800 x 27 mm,  
39.990,- / tábla  
(9.997,5 / fm) 24451909

3   Munkalap akác,  
2600 x 635 x 26 mm,  
1 tábla: 24.990,- / tábla 
(9.611,54 / fm) 24518187

4   Munkalap tölgy, 
2600 x 635 x 26 mm,  
1 tábla: 35.990,- / tábla  
(13.842,- / fm)  24516543

5   Munkalap gumifa,  
1500 x 650 x 40 mm,  
1 tábla: 29.990,- / tábla  
(19.993,- / fm) 20340661

tábla

24.990,-/tól

tábla

16.750,-

tábla

17.990,-
tábla

4.390,-
db

750,-

m²

3.990,-

m²

1.090,-/tól

fm

7.490,-/tól
tábla

3.719,-/tól

Munkalapok

https://www.bauhaus.hu/kronospan-2800x2070x3mm-farosttabla-natur.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/if20-b-bb-1525x1525x3mm-retegelt-lemez-nyir.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/2500x1220x18mm-tablasitott-lucfenyo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/falco-butorlap-korpusz-feher-18mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/falco-munkalap-linen-block-wood-4100x600x38mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kronospan-superfinish-eco-2500x1250x8mm-osb-3-tabla.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bukk-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bukk-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bukk-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bukk-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bukk-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bukk-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bukk-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bukk-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bukk-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-bukk-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-nyir-400x80x2-7cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/olajozott-akac-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/olajozott-akac-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/olajozott-akac-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/olajozott-akac-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/olajozott-akac-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/olajozott-akac-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/olajozott-akac-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/olajozott-akac-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/olajozott-akac-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/olajozott-akac-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/exclusivholz-tolgy-260x63-5x2-6cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kaucsuk-150x65x4cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kaucsuk-150x65x4cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kaucsuk-150x65x4cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kaucsuk-150x65x4cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kaucsuk-150x65x4cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kaucsuk-150x65x4cm-munkalap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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zsák

1.690,-
Csemperagasztó fagyálló N
25 kg, 1.690,- / zsák (1 kg = 68,-)

60040240

Aljzatkiegyenlítő Novoplan Maxi
25 kg, 3–40 mm, szálerősítéses 
2.890,- / zsák  
(1 kg = 116,-)  66520847

zsák

2.890,- Flexibilis fugázó Keracolor FF
5 kg, különböző színekben, vízlepergető 
adalékszerrel, 2-6 mm fugaszélességig
pl.: fehér 60124214 
manhattan 60124223 
3.390,- /-tól (1 kg = 678,-)

3.390,-/tól

Folyékony fólia Aquastop plus
5 kg 7.290,- (1 kg = 1.458,-)      66352846 
20 kg 27.790,- (1 kg = 1.390,-) 66334464

vödör

7.290,-/tól

db

850,-/tól

Falicsempe Camargue
perla és aqua színben, 20 x 50 cm,  
1,2 m² / csomag,  
5.868,- / csomag,  
4.890,- / m²
66598774, 66598783

Dekorcsempe Issole warm
20 x 50 cm,  
1,2 m² / csomag,  
7.188,- / csomag,  
5.990,- / m²
66598792

Greslap Ciment
20 x 20 x 0,82 cm, 
mázas, 1,42 m2 / csomag,
fekete és fehér színben 
6.802,- / csomag, 4.790,- / m2

Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 48 csomag)  
6.092,-/ csomag, 4.290,-/m2 
23131907, 23124749

fekete-fehér mintás 
7.938,- / csomag, 5.590,- / m2

23132104

m²

4.290,-/tól

raklapos ár

Falicsempe woodcut
világos és sötét színárnyalatban, 30 x 60 cm, 
1,08 m² / csomag, 7.873,- / csomag,  
7.290,- / m² 
66375418, 66581206

Üvegmozaik
kék mix 32,7 x 30,5 cm 
850,- / db (8.523,- / m2) 
26121332 
fehér mix 32,7 x 30,5 cm
850,- / db (8.523,- / m2) 
26121314 
fehér/szürke/fekete 
1,07 m2 / csomag,  
4.269,- / csomag,  
3.990,- / m2 
13811117

m²

7.290,-

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

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

940,- / db (71.077,- / m2) 
66450023 
A termék további színekben és dekorokkal 
Fürdők Világa osztályunkon megrendelhető!

1

2

m²

5.990,-

m²

4.890,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-aquastop-plus-belteri-kenheto-vizszigeteles-5kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mapei-novoplan-maxi-25kg-szalerositeses-aljzatkiegyenlito.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/knauf-fliesenkleber-n-fagyallo-csemperagaszto-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mapei-keracolor-ff-flex-100-flexibilis-fugazo-5kg-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/fliesen-quadrat-mix-gma-321-mozaik-falicsempe-kek-32-7-x-30-5-cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/fliesen-quadrat-mix-gma-321-mozaik-falicsempe-kek-32-7-x-30-5-cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/fliesen-quadrat-mix-gma-321-mozaik-falicsempe-kek-32-7-x-30-5-cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/fliesen-quadrat-mix-gma-11-mozaik-falicsempe-feher-32-7-x-30-5-cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/fliesen-quadrat-mix-gma-11-mozaik-falicsempe-feher-32-7-x-30-5-cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gma-125a-mozaik-falicsempe-fekete-mix-30-5x32-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ege-tile-woodcut-mozaikcsempe-oak-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ege-tile-woodcut-mozaikcsempe-maple-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ege-tile-woodcut-mozaikcsempe-maple-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-greslap-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-greslap-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-greslap-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-greslap-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-greslap-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-greslap-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-mix-greslap-fekete-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-mix-greslap-fekete-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-mix-greslap-fekete-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-mix-greslap-fekete-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-mix-greslap-fekete-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-mix-greslap-fekete-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-mix-greslap-fekete-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-mix-greslap-fekete-feher-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-majolika-falicsempe-11-5x11-5cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-majolika-falicsempe-11-5x11-5cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-majolika-falicsempe-11-5x11-5cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-majolika-rotundo-dekorcsempe-11-5x11-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-majolika-rotundo-dekorcsempe-11-5x11-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tubadzin-majolika-rotundo-dekorcsempe-11-5x11-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-falicsempe-perla-20x50cm-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-falicsempe-perla-20x50cm-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-falicsempe-aqua-20x50cm-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-falicsempe-aqua-20x50cm-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-falicsempe-aqua-20x50cm-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-issole-warm-dekorcsempe-20x50cm-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-issole-warm-dekorcsempe-20x50cm-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-issole-warm-dekorcsempe-20x50cm-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-issole-warm-dekorcsempe-20x50cm-1-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ciment-200-greslap-fekete-20x20cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Falburkoló
sprengelt mészkő falburkoló, fehér színben, kül- és beltéren 
egyaránt burkolható 
4 x 22 cm, 0,56 m² / csomag, 8.002,40/csomag,  
14.290,- / m2        66221593

8 x 22 cm, fehér színben, 0,5 m2 / csomag, 5.495,- / csomag, 
10.990,- / m2        66221566

7 x 30 cm, fehér színben, 0,315 m2 / csomag, 3.462,- / csomag, 
10.990,- / m2        66615576

m²

10.990,-/tól

fagyálló 

Falicsempe és  
padlólap Travertino
natúr és bézs színben  

1  Falicsempe 
25 x 40 cm, 1,5 m² / csomag,  
4.485,- / csomag, 2.990,- / m²
65979224, 65979233

2  bordűr 
natúr és bézs színben,  
25 x 5 cm, matt felület

1.790,- / db     66628981, 66630056

3  Greslap 
matt, 33,3 x 33,3 cm,  
1,33 m2 / csomag, 4.376,- / csomag,  
3.290,- / m2     65979288, 65979297 

4  Dekorcsempe  
gres, matt, fagyálló,  
33,3 x 16,5 cm, 1.449,- / db  
(26.372,- / m²)    
65992799

1

3

2

1

3 fagyálló 
peI IV

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

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

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

3.790,- / m² 66569725, 66569743, 66569761

2  Greslap Versailles Line 
30 x 60 cm, mázas greslap, gyöngyház-,  

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

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

66569716, 66569734, 66569752

fagyálló 
peI IV

m²

3.790,-/tól

raklapos ár

padlóra és falra is!

3  padlólap Nove 
33,3 x 33,3 cm, mázas beltéri padlólap, 
szürke, 1,44 m² / csomag, 5.746,- / csomag, 
3.990,- / m² 66596167

1  Falicsempe Nove
20 x 50 cm, szürke és világos szürke színben, 
1,1 m² / csomag, 4.389,- / csomag,  
3.990,- / m² 66596149, 66596158

2  Dekorcsempe
20 x 50 cm, 1,1 m² / csomag, 
7.689,- / csomag, 6.990,- / m² 66596176

2

1

1

Falburkoló Muretto
31 x 62 cm, falburkoló greslap, háromféle színben, fagyálló,  
kül- és beltérre egyaránt burkolható, 1,43 m² / csomag,  

1  bézs és grafitszínben: 5.420,- / csomag, 3.790,- / m² 
raklapos ár: (1 raklap = 60 csomag) 5.149,- / csomag,  
3.600,- / m² 66221210, 66420752

2  okra színben: 5.706,- / csomag, 3.990,- / m² 
raklapos ár: (1 raklap = 60 csomag) 5.420,- / csomag,  
3.790,- / m² 66221229

m²

3.600,-/tól

raklapos ár

Falburkoló Aitana Marron és bone
33,5 x 50 cm, kőhatású falburkoló greslap, 
bézs / barna és világosbézs színben, fagyálló, 1 m² / csomag,  
8.790,- / csomag, 8.790,- / m² 20483937, 20482314

fagyálló 

m²

8.790,-

m²

3.990,-/tól

fagyálló

Újdonság!

1  Falicsempe Lace
fekete és fehér színben, 
20 x 50 cm, 1,8 m² / csomag, 
fehér 6.642,- / csomag, 
3.690,- / m²   66585703 
fekete 6.822,- / csomag,  
3.790,- / m²  66585697

2  Dekorcsempe Lace
fekete és fehér színben, 20 x 50 cm, 1,8 m² / csomag, 
fehér 6.642,- / csomag, 3.690,- / m²   66585688 
fekete 6.822,- / csomag, 3.790,- / m²  66585679

3  padlólap Lace
fekete, 33 x 33 cm, 1,52 m² / csomag, 
5.305,- / csomag, 3.490,- / m²     66585712

peI III

m²

3.490,-/tól

4

2

1

1

2

2

3

3

Újdonság!

1 1

1

2

2

m²

2.990,-

m²

3.290,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Falburkolatok

Csempecsaládok

https://www.bauhaus.hu/travertino-falicsempe-natur-25x40cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/travertino-falicsempe-bezs-25x40cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/travertino-falicsempe-bezs-25x40cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/travertino-bordur-natur-25x5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/travertino-bordur-bezs-25x5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/travertino-padlolap-natur-33-3x33-3cm-1-33m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/travertino-padlolap-bezs-33-3x33-3cm-1-33m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/travertino-padlolap-bezs-33-3x33-3cm-1-33m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/travertino-dekorcsempe-bezs-33-3x16-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-pearl-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-bloom-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-pearl-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-pearl-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-pearl-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-ahat-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/versailles-line-padlolap-emerald-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/nove-falicsempe-grey-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/nove-falicsempe-light-grey-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/nove-padlolap-grey-33-3x33-3cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/nove-padlolap-grey-33-3x33-3cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/nove-dekorcsempe-grey-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/lace-falicsempe-feher-20x50cm-1-8m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/lace-falicsempe-fekete-20x50cm-1-8m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/lace-dekorcsempe-fekete-20x50cm-1-8m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/lace-dekorcsempe-feher-20x50cm-1-8m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/lace-dekorcsempe-feher-20x50cm-1-8m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/lace-padlolap-fekete-33x33cm-1-52m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/muretto-falburkolo-bezs-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/muretto-falburkolo-bezs-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/muretto-falburkolo-bezs-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/muretto-falburkolo-ocra-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/muretto-falburkolo-ocra-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/muretto-falburkolo-grafit-31x62cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/aitana-falburkolo-marron-33-3x50cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/aitana-falburkolo-marron-33-3x50cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/aitana-falburkolo-bone-33-3x50cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sprengelt-falburkolo-feher-22x8cm-0-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45


11 Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

Greslap stoneworks
45 x 45 cm, mázas greslap, 1,51 m² / csomag,  
5.270,- / csomag, 3.490,- / m² 
Raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 52 csomag): 
5.006,- / csomag, 3.315,- / m² 66363699, 66363802

m²

3.315,-/tól

raklapos ár

Greslap borneo
45 x 45 cm, mázas greslap, 1,42 m²/csomag,  
6.092,- / csomag, 4.290,- / m² 
Raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 52 csomag): 
5.787,- / csomag, 4.075,- / m² 66373883

fagyálló 
peI V

m²

4.075,-/tól

raklapos ár

fagyálló 
peI IV

R10

Greslap Quarzit
bézs/barna árnyalatok, 33 x 33 cm,  
1,33 m2 / csomag, 4.642,- / csomag,  3.490,- / m2

Raklapos vásárlás esetén  (1 raklap = 46 csomag) 

4.509,- / csomag, 3.390,- / m² 66541741

R10

fagyálló 
peI IV

m²

3.390,-/tól

raklapos ár

fagyálló

m²

6.890,-

60 x 60 cm

60 x 60 cm

Greslap Futura 
60 x 60 cm, mázatlan, anyagában 
színezett, polírozott greslap 
bézs színben, a greslapot burkolás 
után impregnálni kell!  
1,44 m² / csomag, 9.922,- / csomag, 
6.890,- / m² 13805800

Greslap 
Chevron
barna, parkettahatású, 
rektifikált, 
30 x 60 cm,  
1,44 m2 / csomag, 
6.610,- / csomag, 
4.590,- / m2

Raklapos vásárlás 
esetén 
(1 raklap = 60 csomag):  
6.034,- / csomag, 
4.190,- / m2  
25567438

(A készlet erejéig!)

R9

fagyálló 
peI IV

m²

4.190,-/tól

raklapos ár

m²

3.790,-/tól

raklapos ár

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

m²

2.990,-/tól

raklapos ár

R9

fagyálló 
peI IV

R9

fagyálló 
peI IV

m²

4.040,-/tól

raklapos ár

Greslap Forest
30 x 60 cm, mázas 
greslap,  
1,44 m² / csomag,  
6.135,- / csomag,  
4.260,- / m²
Raklapos vásárlás  
esetén: (1 raklap = 32 
csomag) 
5.818,- / csomag,  
4.040,- / m²
66461788, 66461779

m²

5.990,-

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

R9

fagyálló 
peI V

Greslap Lounge 
60 x 60 cm, mázas greslap, 

antracitszínű, 1,44 m²/csomag, 
5.746,- / csomag, 3.990,- / m²

Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 30 csomag) 

5.458,- / csomag, 3.790,- / m²
66607166

Újdonság!

Greslap Lone cement
31 x 62 cm, mázas greslap, szürke, 
1,38 m²/csomag, 5.092,- / csomag, 
3.690,- / m²          66596130

Újdonság!

R9
fagyálló 

peI V

m²

3.690,- R9

fagyálló 
peI V

m²

3.790,-/tól

raklapos ár

Greslap boston
17 x 62 cm, mázas greslap, bézs színben, 1,42 m² / csomag, 
5.667,- / csomag, 3.990,- / m²
Raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 60 csomag) 
5.382,- / csomag, 3.790,- / m²         66596121

Újdonság!

Fényes felületű!

széles választéka
Greslapok

https://www.bauhaus.hu/lounge-greslap-antracit-60x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/lounge-greslap-antracit-60x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/palazzo-futura-padlolap-polirozott-bezs-60x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/palazzo-forum-padlolap-bezs-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/palazzo-forum-padlolap-bezs-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/palazzo-forum-fekete-30x60cm-1-08m2-padlolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/serra-lone-cement-padlolap-grigio-31x62cm-1-38m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/serra-boston-padlolap-bezs-cotto-17x62cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bois-padlolap-betulla-31x61-5cm-1-62m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/forest-greslap-oak-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/forest-greslap-nut-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/forest-greslap-nut-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/quarzit-greslap-bezs-barna-33x33cm-1-33m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/stoneworks-greslap-sand-45x45cm-1-51m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/stoneworks-greslap-sand-45x45cm-1-51m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/stoneworks-greslap-taupe-45x45cm-1-51m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/borneo-padlolap-golden-oak-45x45cm-1-42m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/chevron-greslap-barna-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fix áron, garanciával!
minden egy kézben,

Megvalósítjuk álmai fürdőszobáját!

Megvalósítjuk álmai fürdőszobáját...12

A tanácsadástól a kivitelezésig

Fürdőkád Miramas
fehér, szaniterakril, helytakarékos, 
160 x 75/50 cm, 124 l, 20 év garanciával

jobbos 66.990,- 13222249 
balos     66.990,- 13222256

Kádláb: 3.570,-  20272870

Kádágy: 49.990,- 
jobbos 13225088 
balos 13225095

29.990,-
66.990,-

szabadon álló kád 
phoenix 

akril, fehér, le- és túlfolyó-garnitúrával  
180 x 84,5 x 67,5 cm, 210 l 

299.000,- 22423142 
168 x 86,5 x 67,5cm, 197 l 

339.000,- 22423106

Zuhanytálca Miramas 
90 x 75 / 50 x 4 cm, 
fehér, szaniter arkril, 
helytakarékos megoldás
balos kivitel    23050701 
jobbos kivitel 23046977

Camargue Joy 
S41 oldalfal, 500 x 1505 mm,  
ezüstszínű profillal 69.990,- 23597402 
S42 oldalfal, 750 x 1505 mm,  
ezüstszínű profillal  77.990,- 23597411 
S44 oldalelem, 500 x 1950 mm,  
ezüstszínű profillal 84.990,- 23597420

S45 oldalelem, 750 x 1950 mm,  
ezüstszínű profillal 89.990,- 23597439

csatlakozó- profil, 1950 mm,  
ezüstszínű profillal 14.990,- 23597448

S33 duplaszárnyú lengőajtó 900 x 1950 mm   
ezüstszínű profillal 166.990,- 23196076 

minden alapterületen
Praktikus fürdőszoba

69.990,-/tól

299.000,-/tól

Te

rve
zé

s
Bontás

Beépítés

Ta
ná

cs
ad

ás

Átadás

169.900,-

Kádtöltő csaptelep 
Rundo solo

krómozott, fehér, térkádakhoz 

Az oldalon szereplő termékek egyes szakáruházainkban csak vevőrendelésre kaphatók!

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/camargue-phoenix-180x86cm-szabadonallo-furdokad.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-joy-s41-500-zuhanykabin-oldalelem-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-miramas-zuhanytalca-trapez-balos-90x75-50x4cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-miramas-160x75-50cm-aszimmetrikus-akril-furdokad-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-vario-s33-900-zuhanykabin-dupla-lengoajto-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Megvalósítjuk álmai fürdőszobáját...

Fürdőszobabútor Leo
méret (szé. x ma. x mé.): 
65 x 190 x 33,5 cm,  
alsószekrény 2 ajtóval, 
65 cm-es kerámia mosdóval, 
tükörrel, halogénvilágítással, 
a fényforrás  
energia osztálya: C,  
a lámpatest a következő  
energiaosztályú 
fényforrásokkal  
használható: B, C
66152091   

Csaptelep és dekoráció nélkül!

47.900,-

elemes fürdőszobabútor Ambio
Tükör sote  
(szé. x ma.): 120 x 80 cm  
25.990,- 66534990 
Mosdó-alsószekrény Ambio  
(szé. x ma. x mé.): 119,6 x 54 x 45 cm,  
MDF, antracit színben, 4 darab  
Soft-Close csillapítórendszerű fiókkal,  
beépített kozmetikai rendezővel 
124.990,- 66535063 
Mosdó Idea  
121,5 x 46,2 cm, fehér, kerámia 
59.990,- 66535081

Fali magasszekrény Ambio  
30 x 150 x 23,6 cm, 2 ajtós / 4 üvegpolcos 
63.990,- 66535072  (kép nélkül)

Csaptelep és dekoráció nélkül!

2

52.490,-/tól

4

5

Mosdóhely Maximix
szé. x ma. x mé.: 50 x 55 x 32,5 cm, MDF-fronttal és egy 
ajtóval, fekete és fehér színben kapható

A bútorhoz kétféle mosdó külön vásárolható: 28.990,-
fehér   22216290, fekete   22213796 

Üvegmosdó
szé. x ma. x mé.: 50,3 x 10,5 x 33 cm  
18.990,- 22219916

Öntöttmárvány-mosdó
fehér, szé. x ma. x mé.: 50,3 x 10,5 x 33 cm 
22.990,-  22219536

mosdóhely + mosdó

47.980,-/tól

Tükör saneco 75
szé. x ma. x mé.: 70 x 79,5 x 16 cm, magasfényű 
fehér színben, beépített szpotvilágítással, aljzattal és 
kapcsolóval, jobbos vagy balos faliszekrénnyel, a fényforrás 
energiaosztálya: E, a lámpatest a következő energiaosztályú 
fényforrásokkal használható: B, C, D, E 42.420,- 66424426

Alsóelem saneco 75
szé. x ma. x mé.: 86 x 55 x 43,5 cm, kerámiamosdóval, 
szintezhető lábakkal, magasfényű fehér színben 
62.475,- 66424417 Csaptelep nélkül!

Magasszekrény saneco
szé. x ma. x mé.: 35 x 33,5 x 191,5 cm, 1 nyíló ajtóval, 
2 fiókkal és lenyíló szennyestartó kosárral 
68.985,- 66424453, 66424462

42.420,-/tól

1  Tükör orion
90 cm, indirekt világítással,   
„A” energiaosztályú 
52.490,- 20314055

2  Tükrösszekrény orion
3 ajtós, 90 cm, világítással, 
a fényforrás energiaosztálya: „C” 
54.490,- 20314082

Mosdó orion
márványőrleményből  
fehér színben vagy üvegből  
türkizszínben, 90 cm
3  márványőrlemény:  

77.400,-  20316112

4  üveg: 
64.900,-  20316149 

5  Mosdó  
alsószekrény orion
fehér és wenge színben,  
korpusz és front magasfényű  
MDF-elemekkel, modern,  
széles krómfogantyúk, 
becsapódásgátlós fiókok, 
szé. x ma. x mé.: 90 x 52,2 x 52/32 cm, 
90 cm-es szélességben

fehér    134.000,- 
20314851  
wenge 134.000,-  
20314888  
A dekoráció és a  
csaptelep nem tartozék! 

3

Szettár (magasszekrény nélkül)

210.970,-

1

https://www.bauhaus.hu/saneco-75t-j-falitukor-jobbos-70x79-5x16cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/saneco-75a-mosdohely-2-ajtos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/saneco-k-2-b-magasszekreny-szennyeskosarral-balos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/emme-uno-salsa-orion-tukor-neonvilagitassal-90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/emme-uno-salsa-orion-tukrosszekreny-89x77x26-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/emme-uno-salsa-orion-beepitheto-mosdo-feher-90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/emme-uno-salsa-orion-beepitheto-mosdo-uveg-90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/emme-uno-salsa-orion-mosdo-alsoszekreny-feher-90x52x51cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/emme-uno-salsa-orion-mosdo-alsoszekreny-feher-90x52x51cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/emme-uno-salsa-orion-mosdo-alsoszekreny-feher-90x52x51cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/emme-uno-salsa-orion-mosdo-alsoszekreny-feher-90x52x51cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/emme-uno-salsa-orion-mosdo-alsoszekreny-wenge-90x52x51cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/baden-haus-leo-65-feher-komplett-mosdohely.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/riva-maximix-mosdo-alsoszekreny-fekete-32-5x50x55cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/riva-maximix-mosdo-alsoszekreny-fekete-32-5x50x55cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/riva-maximix-uvegmosdo-aqua-33-5x50x10-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/riva-maximix-uvegmosdo-aqua-33-5x50x10-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/riva-maximix-uvegmosdo-aqua-33-5x50x10-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/riva-maximix-modern-mosdo-33-5x50x13cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/elita-sote-falitukor-120x80cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/elita-ambio-alsoszekreny-120x54x45cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/elita-idea-mosdo-120x46x17cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/riva-maximix-modern-mosdo-33-5x50x13cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Csaptelepcsalád elba
mosdó  
10.990,-  20674403

zuhany (kép nélkül)  
13.990,-  20705419

kádtöltő (kép nélkül)  
15.990,-  20705400 

2 év   
garanciával!

10.990,-/tól

89.990,-

Zuhanyrendszer  
GRoHe  

Vitalio start
termosztátos 
csapteleppel,  

75 cm-es gégecső,  
wellness zuhanyfej 

és kétfunkciós  
kézizuhany, 47 cm-es  
fali tartó 66543783

Zuhany-
garnitúra 

skyline
szögletes, króm, 
17,5 x 17,5 cm-es 

fejzuhany, modern, 
kézi zuhanyfejjel, 
falitartó, állítható 

vízstop funkcióval, 
víztakarékos, 

kiegészítő 
konzol sarokba 

szereléshez, levehető 
szappantartóval 

fehér      20351089,  
2 év garanciával!

Zuhanygarnitúra 
Langfoss
króm, fejzuhannyal, 
kézi zuhanyfejjel, 
80-130 cm-ig állítható 
zuhanyrúddal
25772481

Kézizuhany 
Croma select  

e Vario
3 funkciós
66433644

42.990,-

széles választéka
Csaptelepek

Fejzuhany Lorena  
24,5 cm, kerek alakú, nagyon 
jó minőségű króm, easy Clean 

vízkőmentesítő védelemmel
22177759

Csaptelepcsalád Nostalgie
1  kádtöltő 36.900,- 13054486

2  mosdó 22.900,- 13054462

3  mosogató 18.990,- 13050064

10.490,-

14.990,-

Zuhanypanel 
palma

ezüstszínű, 
esőztető fejzuhany, 

4 db masszázs-
fúvóka, 

üvegpolc és tükör, 
szé. x ma. x mé.: 

26 x 105 x 7 cm
60220130

34.990,-23.990,-

1

1

3
3

2 2

15.490,-/tól

Csaptelepcsalád espacio
1  mosdó  15.490,-  66543756 
2  kádtöltő  23.590,-  66543747 
3  zuhany  17.390,-  66543765

18.990,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/novaservis-espacio-mosdo-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/novaservis-espacio-kadtolto-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/novaservis-espacio-kadtolto-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/novaservis-espacio-zuhanycsaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-elba-mosdo-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-nostalgie-kadtolto-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-nostalgie-mosdo-csaptelep-allo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-nostalgie-mosogato-csaptelep-allo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mixomat-langfoss-zuhanyszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mixomat-lorena-zuhanyfej.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/hansgrohe-croma-select-e-vario-zuhanyfej-3-funkcios.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-palma-zuhanypanel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mixomat-skyline-zuhanypanel-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/grohe-vitalio-start-zuhanyszett-termosztatos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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34.990,-

Monoblokkos wC 
solo
fehér, mélyöblítésű, 
alsó vagy hátsó kifolyású, 
3 részes: wC,  
wC-tartály és wC-ülőke
66602550, 66602569 

wC-ülőke ottana 
fehér, duroplaszt, lecsapódásgátló 
mechani kával,  
krómzsanérokkal, gyors,  
könnyű és higiénikus  
szerelhetőség 
20286756

8.890,-

wC-ülőke Concha
polirezin, fém zsanéros 
20312721

11.990,-

Zuhanytálca sT-Gilles  
akril, fehér, szögletes, 7,5 cm magas 
80 x 80 32.990,- 13223341

90 x 90 34.990,- 13223334

100 x 100 cm 39.990,- 13223389

32.990,-/tól

23.990,-

Mosdó scirocco
szé. x ma. x mé.:  52 x 16 x 42 cm
22677921

Mosdó Levante 
szé. x mé.: 46 x 28 cm,  
fehér, ráépíthető vagy fali
22678526

17.900,-

Mosdó Lissa
fehér, kerámia 
35 cm széles   7.690,- 13197408

45 cm széles   9.490,- 13197415

7.690,-/tól

33.990,-

Fali-wC Los Angeles
fehér, szaniterkerámia, 

perem nélküli, mélyöblítésű, 
hátsó kifolyású, szögletes, 

lekerekített forma, 
35 x 36,5 x 52 cm

25503469

wC-ülőke Los Angeles
 duroplaszt, lecsapódásgátlóval, 

gyorsszerelésű,  34,6 x 3,9 x 43 cm
25503478

13.990,-

49.990,- A wC-ülőke külön megvásárolható!

Los AngeLes

23.990,-

Mosdó 
Los Angeles strong

fehér, 
szaniterkerámia, 

csaplyukkal 
és túlfolyóval, 

szögletes, 
lekerekített forma, 
60 x 16,5 x 46 cm

25471487 

Mosdó Los Angeles soft
fehér, szaniterkerámia, 

csaplyukkal és túlfolyóval, 
szögletes, lekerekített forma, 

60 x 12 x 47 cm
25503450 

Fürdőkád sydney
akril, 170 x 70 cm,  
egyenes testforma
66274427

31.990,-

https://www.bauhaus.hu/camargue-lissa-mosdo-35cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/cameo-levante-mosdo-46x28cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/cameo-scirocco-dizajnmosdo-52x42cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/poseidon-ottana-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/poseidon-concha-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kolo-solo-hatso-kifolyasu-monoblokkos-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kolo-solo-hatso-kifolyasu-monoblokkos-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-strong-mosdo-46x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-soft-mosdo-47x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-melyoblitesu-fali-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-st-gilles-80x80cm-szogletes-zuhanytalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanica-sydney-170x70cm-akril-furdokad.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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53.190,-/tól

Zuhanykabin Luzern
szögletes, 4 mm vastag, matt biztonsági üveggel, 
alsó és felső görgős ajtók, fényes profilok, 
zuhanytálca nélkül

80 x 80 x 190 cm 53.190,- 66236056

90 x 90 x 190 cm 56.990,- 66236065

Íves zuhanykabin strip
keretes, görgős zuhanykabin  
5 mm vastag, mintás biztonsági üveggel, 
krómozott profilokkal, leeresztőszifonnal  
és zuhanytálcával,  
80 x 80 x 194 cm 64.490,- 66441258 
90 x 90 x 194 cm 64.490,- 66441294

64.490,-

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

84.990,-

Hidromasszázs zuhanykabin TR70
méret: 90 x 209 x 90 mm, fekete színű üveg hátfalak, akril 
zuhanytálca fémmerevítéssel és -lábakkal, 6 db hátmasszírozó 
fúvóka, esőztető zuhanyfej és kézizuhany, digitális kezelőpanel, 
rádió beépített hangszóróval, ventilátoros szellőzés, piperepolc, 
felhajtható ülőke
66585165

99.990,-

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

199.990,-

Zuhanykabin scorpio
90 x 90 x 190 cm, íves, zuhanytálca nélkül, 6 mm vastag 
biztonsági üveg, 2 db pivot rendszerű, nyíló ajtó, polírozott 
alumínium profil, krómozott fogantyú 
89.890,-  66537209

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

kabin

89.890,-
A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/roltechnik-luzern-neo-800-zuhanykabin-szogletes-80x80x190cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/strip-zuhanykabin-talcaval-ives-80x80x194cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/wellis-scorpio-zuhanykabin-ives-90x90x190cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-tc01-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x210cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-tr70-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x209cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-salsa-tr20-hidromasszazs-zuhanykabin-120x120x228cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/wellis-myline-smc-zuhanytalca-90x90x4cm-ives-lapos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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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

89.990,-

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

25.990,- 66583099 (kép nélkül)

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

33.990,- 66583114

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

14.990,- 66583132

21.990,-/tól

12.990,-/tól

31.990,-/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

2 db tartókonzollal, 
légtelenítővel, záródugóval

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

Méretek mm-ben Teljesítmény Cikkszám Ár

11K  600 x 600 856 W 66127284 6.990,-
22DK 600 x 400 1066 W 66119245 8.490,-
22DK 600 x 600 1600 W 66091051 10.990,-
22DK 600 x 800 2133 W 66091060 13.990,-
22DK 600 x 1000 2666 W 66091088 16.990,-
22DK 600 x 1200 3199 W 66091097 19.990,-
22DK 600 x 1400 3732 W 66091103 22.990,-
22DK 600 x 1600 4266 W 66091112 26.990,-
22DK 600 x 1800 4799 W 66119263 29.990,-

6.990,-/tól

16.990,-/tól

Íves 
törölközőszárító- 
radiátor
fehér 
1200 x 600 mm     
16.990,-    66108863 
1400 x 600 mm    
19.990,-    66109848 
1600 x 600 mm 
22.990,-    66109866

19.990,-

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

19.990,-  66444512

Fehérszínű nyomólap  
4.990,- 66444530

Krómszínű nyomólap  
5.990,- 66444521

39.990,-
siligor KM13 mosogatótálca
780 x 510 x 186 mm, bézs, fehér, fekete  
és szürke színekben           66431806

Mosogatótálca INoX blanco
egymedencés kivitel, csepegtetőtálcával, 
méret: 780 x 435 mm 60065605 12.990,-

Mosogató-
csaptelep Aragon
kihúzható, fényes, króm 
fejjel 13053724

11.900,-

https://www.bauhaus.hu/admiral-eu2-elektromos-forroviztarolo-50l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanica-ives-torolkozoszarito-radiator-1200x600mm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanica-11k-600x600xmm-acellemez-panelradiator.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanica-11k-600x600xmm-acellemez-panelradiator.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/inox-blanco-flex-min-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gorenje-siligor-km13-hamuszurke-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/camargue-aragon-mosogato-csaptelep-allo-zuhany.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanica-falsik-alatti-wc-tartaly.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanica-p03-feher-nyomolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sanica-p03-krom-nyomolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/pantry-100-minikonyha.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mosogatoszekreny-egy-medences-82-4x80x60cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mosogatoszekreny-ket-medences-82-4x80x60cm-sonoma-tolgy.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/felsoszekreny-mosogatoszekrenyhez-59-6x80x32-2cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/felso-szekreny-mosogatoszekrenyhez-59-6x80x32-2cm-sonoma-tolgy.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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89.990,-

Fekete és fehér 
színben is!

db

89.990,-elektromos kandalló
üveg, 128 x 14 x 55 cm, álló vagy  

falra is szerelhető, 2 fokozat: 

750 W, 1600 W, 4 fokozatú világítás, 4 fokozatban állítható lángeffekt, 

időzítővel, távirányítóval, túlmelegedés elleni védelemmel 

fehér  24651596, fekete  24652562

Építési hősugárzó  
Voltomat Heating
5000 w, zöld, termosztáttal, 
IpX4, fémház
22849881

26.990,-

köteg

2.310,-/tól

raklapos ár

Kötegelt brikett*
német barnaszén brikett, fűtőérték: kb. 19 MJ/kg, 
25 kg, 1 köteg ára: 2.360,- (1 kg = 94,4),  
raklapos vásárlás esetén:  
(1 raklap = 40 köteg) 2.310,- (1 kg = 92,4)

60165833

Hengeres vegyesfa-brikett*
10 kg, fűtőérték: 18 MJ/kg 
920,- / csomag (1 kg = 92,-) 
raklapos vásárlás esetén 
(1 raklap = 96 csomag) 880,- (1 kg = 88,-)

66491493

csomag

880,-/tól

raklapos ár

31.490,-
Kalodás hasított tűzifa*
akác, 1 m³-es kalodában, kaloda mérete: 1 x 1 x 1 m, 
fűtőérték: 14,8 MJ/kg  31.490,-  66052234

tölgy, bükk, 1,7 m³-es kalodában, kaloda mérete:  
1 x 1 x 1,7 m, fűtőérték: 15,1-16,8 MJ/kg  
49.990,- (1 m3 = 29.405,-)  66381132

*Kizárólag háztartási mennyiségben!

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

39.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Vízteres csempekandalló 
Hunor 4VR12C
fűtési teljesítmény: 7+12 kW,  
szé. x ma. x mé.: 515 x 810 x 525 mm,  
fűthető légtér: max. 230 m3,  
füstcsőátmérő: 130 mm, 
füstcső csatlakozása: felső,  
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 92 kg 
66495884

79.990,-
Lemezkandalló sütővel  
Termo Robot
fűtési teljesítmény: 12 kW, fűthető 
légtér: max. 150 m³, füstcsőátmérő: 
120 mm, füstcső csatlakozása: felső, 
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 85 kg
66495875

74.990,-

elektromos kandalló felépítménnyel
fehér, két fiókkal, 2 fokozatban állítható  
hőfok: 1800 / 2000 W, időzítővel, lángeffektus,  
szé. x ma. x mé.: felépítmény: 91,5 x 86 x 30 cm,  
a 4 fokozatban állítható lángeffekt fűtés nélkül,  
önállóan is működtethető
23810279

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

49.990,-

https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-flat-elektromos-kandallo-feher-1400-1600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-flat-elektromos-kandallo-fekete-1400-1600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/globo-elektromos-kandallo-2-fiokkal-feher-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-ipari-hosugarzo-5000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/thalia-nera-plus-lemezkandallo-6-5kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/wamsler-comfort-lemezkandallo-8kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/termorobot-lux-lemezkandallo-sutovel-12kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/hunor-4vr12c-vizteres-csempekandallo-12-7kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/union-barnaszenbrikett-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/hungarorekord-hengeres-vegyesfabrikett-10kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tuzifa-kalodaban-1m3-akac.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Mini olajradiátor  
Voltomat Heating
5 tagú, folyamatosan állítható 
teljesítmény, 500 w, termosztát, 
túlmelegedés elleni védelem
20328126

19.990,-/tól

olajradiátor 
termosztáttal, keskeny 
800 W, 94 cm 19.990,- 21768789 
1000 W, 112 cm 23.990,- 21768804 

11.990,-

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

6.490,-

41.990,-/tól

Kötegelt brikett*
német barnaszén brikett, fűtőérték: kb. 19 MJ/kg, 
25 kg, 1 köteg ára: 2.360,- (1 kg = 94,4),  
raklapos vásárlás esetén:  
(1 raklap = 40 köteg) 2.310,- (1 kg = 92,4)

60165833

Napraforgóbrikett*
9,5 kg, fűtőérték: 16–20 MJ / kg,  
780,- / köteg (1 kg = 82,1)
raklapos vásárlás esetén: 
(1 raklap = 84 köteg) 
750,- / köteg (1 kg = 79,-)
66449988

köteg

750,-/tól

raklapos ár

Fabrikett*
10 kg, fűtőérték: 19 MJ/kg,  
790,- / köteg (1 kg = 79,-),  
raklapos vásárlás esetén:  
(1 raklap = 96 köteg)  
750,- / 10 kg-os köteg   
(1 kg = 75,-) 66191793

Öntvénykandalló Mátra
fűtési teljesítmény: 6 kW,  
szé. x ma. x mé.: 542 x 978 x 377 mm, fűthető 
légtér: max. 130 m3, füstcsőátmérő: 120 mm,  
füstcső csatlakozása: felső,  
tüzelőanyag: tűzifa, barnaszén,  
súly: 95 kg  
6 kW  89.990,- 60135447 
8 kW  99.990,- 60135456

89.990,-/tól

89.990,-
Lemez-sarokkandalló Hunor 
Fantázia
676 x 1205 x 530 mm, fűtési 
teljesítmény: 9,7 kW, 
fűthető légtér: 160 m³, 
füstcsőátmérő: 120 mm, 
füstcső csatlakozása: felső 
tüzelőanyag: tűzifa, súly: 72 kg 
66602912 

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

114.990,- 199.990,-
Kandallókályha santiago
homokkő 
530 x 1050 x 367 mm, fűtési  
teljesítmény: 6 kW, fűthető  
légtér: max. 150 m3,  
füstcsőátmérő: 150 mm, 
füstcső csatlakozása: felső, 
tüzelőanyag: tűzifa, hatásfok: 80%,  
súly: 111 kg  66602949

Cipőszárító 
falra szerelhető,  

4 műanyag csővel, időzítővel, 
túlmelegedés elleni védelemmel, 

350 W  25382792

raklapos ár

köteg

750,-/tól

Üvegradiátor termosztát Voltomat
fehér, termosztáttal, 2 fűtési fokozat, időzítővel, 
gyerekzárral, távirányítóval, falra is szerelhető, 
túlmelegedés és billenés elleni védelem 
1000 W   41.990,-  24989288 
2000 W  49.990,-  24992055

7.990,-

https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-mini-olajradiator-feher-600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-keskeny-olajradiator-800w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/hunor-fantasia-lemezkandallo-sarok-9-7kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/wamsler-matra-ontvenykandallo-6kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/santiago-kandallo-homokkoves-6kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ambasador-e-vizteres-csempekandallo-17-5kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/proklima-hf-111311-1-parasito-4-5l-nap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-ciposzarito-350w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-uvegkonvektor-feher-1000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/energywood-fabrikett-10kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/napraforgobrikett-9-5kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Elektromos láncfűrészek
elektromos láncfűrész Hurricane HeKe 18-35/1
1800 W, láncvezető: 35,6 cm, szerszám nélküli láncfeszítés, 
5 év  garancia 21765285

21.990,-

Láncsebesség: 13,5 m/min

elektromos láncfűrész bosCH AKe 30
1600 W, láncvezető: 30 cm,  
szerszám nélküli láncfeszítés,  
5 év  garancia
65979516

29.990,- 45.990,-

elektromos láncfűrész  
McCulloch Cse 2040s
2000 W, láncvezető: 40 cm, szerszám nélküli 
láncfeszítés, súly: 3,7 kg, 
5 év  garancia
66471635

Láncsebesség: 13,5 m/min
Láncsebesség: 9 m/min

Láncsebesség: 24,1 m/minLáncsebesség: 21 m/min
Láncsebesség: 22,2 m/min

Benzines láncfűrészek

2,7 LE teljesítmény!

2,8 LE teljesítmény!

66.990,- 89.990,-39.990,-
benzines láncfűrész McCulloch Cs50s
2,1 kW, 50 cm³, láncvezető: 45 cm,  
5 év  garancia 66531876

benzines láncfűrész AL-Ko bKs40/40
1,5 kW, 40,1 cm3, láncvezető: 40 cm, 
5 év  garancia 66565051

benzines láncfűrész RYobI RCs5145b
2 kW, 51 cm³, láncvezető: 45 cm, 
5 év  garancia 66459613

Horganyzott fém 
fűrészbak
100 kg terhelhetőség
13860254

13.490,-

Keretes fűrész 24”
66009850

5.990,-

Fejsze Gardol
erősített, kovácsoltvas acélból, 
xylanbevonatú éllel, 
ergonomikus, speciális 
műanyag nyéllel,  
praktikus tartóval

1  1700 g 15.990,- 23739754 
2  2500 g 17.990,- 24651790

15.990,-/tól

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

59.990,-

Tűzifafűrész Toolson Hs410
2200 w, vágási átmérő: max. 140 mm,  
stabil acélszerkezet,  
tárcsaátmérő: 405 mm, 
5 év  garancia
24766287

Rönkhasító LsH 4
1500 W, hasítóerő: 4 t,  
max. hasítási hossz: 37 cm,  
5 év  garancia
66589200

64.900,-

https://www.bauhaus.hu/hurricane-heke-18-35-1-elektromos-lancfuresz-1800w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bosch-ake-30-s-elektromos-lancfuresz-1800w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bosch-ake-30-s-elektromos-lancfuresz-1800w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mcculloch-cse-2040s-elektromos-lancfuresz-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mcculloch-cse-2040s-elektromos-lancfuresz-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/al-ko-bks4040-benzinmotoros-lancfuresz-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rcs5145b-benzinmotoros-lancfuresz-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mcculloch-cs50s-benzinmotoros-lancfuresz-2100w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gardol-919-hasitofejsze.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gardol-919-hasitofejsze.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gardol-919-hasitofejsze.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gardol-919-hasitofejsze.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gardol-926-hasitofejsze.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gardol-926-hasitofejsze.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gardol-926-hasitofejsze.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gardol-926-hasitofejsze.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/al-ko-lhs-4-ronkhasito-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/al-ko-lhs-4-ronkhasito-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/fem-fureszbak.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/fem-fureszbak.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/fiskars-sw31-keretes-furesz-24.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/toolson-ws4100-tuzifafuresz-2200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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39.990,-

Műhelykocsi ww-09
2 részes, gurulós, fém műhelykocsi,  
összesen 8 fiókkal, egy nagy  
és egy felső, felnyitható tárolóval 
Szerszámok nélkül!
23645329

Műhelykocsi wIseNT 
premium white edition 
7 zárható fiókkal,  
mérete: 46 x 68 x 105 cm,  
masszív kivitel 
Szerszámok nélkül!
20748779

Felső tároló
pneumatikus 
csillapítással

Központi zár
cilinderzár 2 kulccsal

porfestett

6 fiók
golyós-
csapágyazott 
sínek, 
fiókstoppal

4 fiók
golyóscsapágyazott 

sínek, fiókstoppal

Golyóscsapágyazott  

kerekek
2 fix és 2 forgatható 

kerékkel

Műhelykocsi 
és felsőbox 
Red edition
műhelykocsi, 
67,8 x 78  x 45,9 cm 

69.990,- 
22303660 

felsőbox,  
66 x 37,8 x 30,7 cm 

37.990,- 
22303679

Központi zár
cilinderzár 2 kulccsal

felsőbox

37.990,-

műhelykocsi

69.990,-

32.990,-

száraz-nedves porszívó bosch easyVac 3
700 W, légszállítás: 35 l/min, max. szívóerő: 240 mbar, 
tartály térfogata: 2,1 l, 5 év  garancia
66541699

44.990,-

száraz-nedves  
porszívó bosch 
Advancedvac 20
1200 W, légszállítás: 70 l/min,  
max. szívóerő: 260 mbar,  
tartály térfogata: 13,5 l, 
5 év  garancia
66541714

29.990,-

száraz-nedves porszívó 
bosch Universalvac 15
1000 W, légszállítás: 65 l/min, 
max. szívóerő: 240 mbar,  
tartály térfogata: 8,5 l,  
5 év  garancia
66541705

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

porszívók
Száraz-nedves

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

27.990,-

Kompresszorszett Herkules VDC 50 / 10 / 50
kéthengeres, olajkenésű kompresszor, 2200 W / 230 V, 
2850 / min, tartály: 50 l, max. nyomás: 10 bar, 
beszívott / leadott légmennyiség: 350 / 240 l/min,  
súly: 48 kg, 5 év  garancia
20455699

99.990,-

129.990,-

+
+ bosch tárolós fellépővel

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/bosch-easyvac-3-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bosch-universalvac-15-szaraz-nedves-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bosch-universalvac-15-szaraz-nedves-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bosch-advancedvac-20-szaraz-nedves-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/herkules-kompresszor-200-10-24-1100w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/herkules-bauhaus-edition-kompresszor-356-10-50-2200w-tartozekokkal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/wisent-ww-09-szerszamos-kocsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/wisent-red-edition-szerszamos-kocsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/wisent-red-edition-szerszamoslada.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/wisent-premium-white-edition-muhelykocsi-7-fiokkal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

Körfűrész b+D Cs1250LKA 
1250 W, üresjárati fordulatszám:  
5300 / perc, max. vágásmélység  
90°-nál: 66 mm, kofferben,  
5 év  garancia
66628112

2 db fűrészlappal

19.990,-

Kettős köszörű 
Herkules H-Us 75
120 W, csiszolókorong 
átmérője: 75 mm,  
durva és finom köszörülésre  
és polírozásra,  
5 év  garancia
25224210

Hegesztőgép  
Herkules Hes 200
230 / 400 V, Ø 1,6–4 mm elektródáig, 
fokozatmentesen állítható áramerősség 
57–200 A között,  
16 A biztosítékigény, 
5 év  garancia
20203250 (Kifutó termék!)

39.990,-

29.990,-
Lézeres távolságmérő bosch Zamo III szett
távolságmérés: 20 m-ig, funkciók: területszámítás, mérés 
szalagadapterrel, szintezés szintezőadapterrel és mérés 
kerékadapterrel  66630366

25.490,-8.990,-
Ütvefúró b+D beH850KA32
850 W, üresjárati fordulatszám: 3100 / perc, 
kofferben, 32 részes tartozékszettel, 
5 év   garancia 66628097

Akkus 
csavarbehajtó 

bDCsFL20AT
3,6V Li-ion akku, 
LED-világítással,  

20 bitfejjel, 
aludobozban,  

5 év  
garancia

66628088

21.990,-

Craftomat 
tartozékszettek

1  27 részes 
5.490,- 
22379388 
2  45 részes 

9.990,- 
22379397
3  60 részes 

10.990,- 
22379403 
4  90 részes 

13.990,- 
22379412

5.490,-/tól

1

2

3

4

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

34.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/bosch-zamo-iii-szett-tavolsagmeroszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/black-decker-bdcsfl20at-akkus-csavarbehajto-bitkeszlettel-3-6v-20db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/black-decker-beh850ka32-utvefuro-tartozekkeszlettel-820w-32db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/black-decker-cs-1250lka-qs-korfuresz-1250w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/herkules-h-us75-kettos-koszoru-120w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/herkules-hes-200-hegeszto.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/craftomat-tartozekkeszlet-27db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/craftomat-tartozekkeszlet-45db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/craftomat-tartozekkeszlet-45db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/craftomat-tartozekkeszlet-60db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/craftomat-tartozekkeszlet-60db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/craftomat-tartozekkeszlet-90db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/craftomat-tartozekkeszlet-90db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/scheppach-dp13-oszlopos-furo-350w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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szablyafűrész Ryobi RRs1200
1200 w, max. vágási kapacitás (fa): 28 mm, 
löketszám: 500 - 3300 / perc, súly: 2,8 kg, 
5 év  garancia
66493684

29.990,-

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

23.990,-

sarokcsiszoló Ryobi RAG600
600 w, üresjárati fordulatszám: 13 000 / perc,  
tárcsaátmérő: 115 mm, 5 év  garancia
66493693

9.990,-

Fúrókalapács Ryobi RsDs800-K
800 w, ütőerő: 3,0 J, szerszámbefogás:  
sDs-plus, fúrásteljesítmény kőzetben: 28 mm, 
kofferben, 5 év  garancia
66493675

Rezgőcsiszoló Ryobi Rss200-G
200 w, csiszolófelület: 93 x 185 mm,  
ciklonelszívás-technológia,  
Quick-fix gyorsrögzítésű, tépőzáras  
és leszorítós csiszolótalp; 
5 év  garancia
66605416

Akkus fúró-csavarozó Ryobi R12DDL
2 db 12 V / 1,3 Ah akku, max. nyomaték: 30 Nm, kétsebességes, 

max. fúrásteljesítmény (fa / fém): 25 / 10 mm, 22 fokozatú 
nyomatékállítás, 1 órás töltő, LeD-világítás,   

5 év  garancia  66326391

Hőlégfúvó Ryobi eHG2000
2000 w, működési  
hőmérséklet-tartomány: 400-600 °C,  
légáramlás: 250-500 l/perc
66493666

29.990,-

szúrófűrész Ryobi RJs850-K
600 w, üresjárati fordulat:  
500-3100 / perc,  
lökethossz: 23 mm,  
előtolási fokozat: 4, 
kofferben
66493602

39.990,-

19.990,-

9.990,-

9.990,-

Egy akku mindenhez!

59.990,- helyett

49.990,-

Akkus fúró- csavarozó Ryobi R18DDbL-2258
2 db 18 V / 2,5 Ah Li-ion akku, max. nyomaték: 60 Nm,  
szénkefe nélküli motor, e-Torque elektronikus 
nyomatékszabályozás, LeD-fényes munkaterület- 
megvilágítás, kofferben, 5 év  garancia
66623542

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

https://www.bauhaus.hu/ryobi-ebs-800-szalagcsiszolo-800w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rag600-g115-sarokcsiszolo-600w-115mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rrs1200-k-orrfuresz-1200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rsds800-k-furokalapacs-800w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rss200-g-rezgocsiszolo-200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ryobi-r18ddbl-2258-akkus-furocsavarozo-18v-2-5ah.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ryobi-ehg-2000-holegfuvo-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ryobi-rjs850-k-szurofuresz-600w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ryobi-r12dd-ll13s-akkus-furocsavarozo-12v.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/ryobi-r12dd-ll13s-akkus-furocsavarozo-12v.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Nagy teherbírású polc XXM 
4 polcos kivitel,  
szé. x ma. x mé.:  140 x 180 x 60 cm 
22334369

16.990,-
Állópolc kék
XL 120 x 180 x 50 cm 19.990,- 20478270

XXL 160 x 180 x 60 cm 29.990,- 20152565 (kép nélkül)

MEGA 200 x 240 x 70 cm 49.990,- 20478289 (kép nélkül)

19.990,-/tól

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
450  

kg

MeGA
terhelhetősége 

polconként*

5.490,- 6.495,-

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
20  
kg

4.490,- 15.990,-

Műanyag szekrény 4 fiókos
4 fiók, terhelhetőség: 10 kg/fiók, 
méret: 65 x 97 x 45 cm
20225713

Műanyag 
szekrény
4 polc, 
terhelhetőség:  
15 kg/polc, 
méret:  
65 x 181 x 45 cm
20225944

Műanyag szekrény
2 polcos, terhelhetőség: 15 kg/polc, 
méretek: 97 x 65 x 45 cm
20227108

35.990,-35.990,-21.990,-

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
15  
kg

Extra erős kivitel

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

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

Fém állópolc
fehér, 4 polcos, teherbírás: 40 kg,  
szé. x ma. x mé.: 80 x 150 x 30 cm
60210104

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

Dekoráció nélkül!
* egyenletes terhelés esetén.

Nagy teherbírású polc
5 polcos,  szé. x ma. x mé.: 90 x 180 x 40 cm, 

teherbírás: 175 kg, munkaasztalként  is használható

10570279

8.490,-

https://www.bauhaus.hu/regalux-combi-nagy-teherbirasu-allopolc-5-polcos-180x90x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-xxm-nagy-teherbirasu-allopolc-4-polcos-180x140x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-xl-nagy-teherbirasu-allopolc-kek-5-polcos-180x120x50cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-fem-allopolc-4-polcos-150x80x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-fem-allopolc-feher-4-polcos-160x84x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-muanyag-allopolc-fekete-4-polcos-143x60x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-muanyag-allopolc-5-polcos-181x97x45cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-muanyag-szekreny-2-polcos-97x65x45cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-muanyag-szekreny-4-polcos-181x65x45cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-muanyag-szekreny-4-fiokos-97x65x45cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Műanyag görgős tároló  
1  10 fiókkal

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

2  6 fiókkal
szé. x ma. x mé.: 30 x 67 x 38 cm  
7.990,-     20040837

3  4 fiókkal
szé. x ma. x mé.: 30 x 67 x 38 cm 
7.490,-        20039996

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

13.990,-    20038294

2

1

3
4

7.490,-/tól

Dekoráció nélkül!

db

1.210,-/tól

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

13,2 l 20013538 1.210,- 
19 l 20013547 1.655,- 
30 l 20013556 1.990,- 
45 l 20013565 2.990,- 
70 l 20013574 3.990,- 
Tető xs / s 20013583 599,- 
Tető m / l / xl 20013592 1.385,-

Dekoráció nélkül!

Tárolórekesz
Euro-normás,  
minőségi polietilén,  
hideg- és melegtűrő:  
–20 °C-tól +60 °C-ig, UV-álló, 
rekeszenként max. 50 kg,  
rakásolható max. 300 kg-ig

Élelmiszer tárolására is alkalmas!

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

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

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

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

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

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

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

 fedél 60 x 40 cm 1.990,- 10753278

db

2.290,-/tól

Rattanhatású tárolókosár My style
barna és krém színben

8 liter 690,- 
66539913, 66366519

13 liter 1.090,- 
66539922, 66366494

18 liter 1.390,- 
66539931, 66366476

25 liter 1.990,- 
66539940, 66366458

db

1.390,-/tól

Fenyőfadobozok
"S" 30 x 20 x 15 cm 
1.390,- 66371461

"M" 40 x 30 x 15 cm 
1.990,- 66371470

"L" 40 x 30 x 24 cm 
2.990,- 66371489

1

4

3

5

2

6

6

690,-/tól

7

7  profi költöztetőkarton  
bAUHAUs CARGo
nagy terhelhetőség: max. 45 kg 
S méret, 64 l 1.190,- 23015348 
L  méret,  88 l 1.490,- 20541242 
XXL méret,  129 l   1.790,- 23095313

1  Ruhás box  
hasznos költözködéskor, dupla  
hullám papírral, amely 30 kg-ig terhelhető,  
méretek: 67 x 120 x 53,5 cm 
4.490,- 10733119

2  Könyv- és tányértartóbox
egyszerű és stabil megoldás a súlyos  
könyvekhez vagy tányérokhoz, teherbírás:  
kb. 40 kg, méretek: 58 x 33,5 x 33 cm,  
860,-    20187053

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

4  Multibox X
 teherbírás: kb. 30 kg,  
méretek: 62,5 x 34,5 x 38 cm 
890,-    10733102

5  Multibox XXL  
teherbírás: 30 kg, méretek: 72,5 x 41 x 44 cm
1.290,- 25777088 

6  Mappaarchiválóbox 
erős tároló-és szállítóbox, extra, kétszeres 
vastagságú kartonnal, 6 vastag vagy 9 vékony 
mappa tárolásához,  
méretek: 50,5 x 30 x 33,5 cm  
1.550,- 60325734

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

645,-/tól

https://www.bauhaus.hu/gamma-tarolorekesz-20l-40x30x22cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gamma-tarolorekesz-20l-40x30x22cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gamma-tarolorekesz-20l-40x30x22cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gorgos-muanyag-tarolo-10-fiokos-38x30x105cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/gorgos-muanyag-tarolo-10-fiokos-38x30x105cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-6-fiokos-30x38x67cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-4-fiokos-30x38x67cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-3-fiokos-64x41x69cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/zeller-s-fenyo-fadoboz-9-l-20x15x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/zeller-m-fenyo-fadoboz-18-l-30x15x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/zeller-l-fenyo-fadoboz-28-8-l-24x30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/zeller-l-fenyo-fadoboz-28-8-l-24x30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/zeller-l-fenyo-fadoboz-28-8-l-24x30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xs-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-13-2l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-s-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-19l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-s-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-19l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-m-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-30l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/curver-my-style-rattanhatasu-tarolokosar-s-8l-sotetbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/curver-my-style-rattanhatasu-tarolokosar-m-13l-sotetbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/curver-my-style-rattanhatasu-tarolokosar-m-13l-sotetbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/curver-my-style-rattanhatasu-tarolokosar-l-18l-sotetbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/curver-my-style-rattanhatasu-tarolokosar-l-18l-sotetbarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-ruhatarolo-doboz-67x5-53-5x125cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-koltoztetodoboz-64l-58x33x33-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-xs-koltoztetodoboz-58l-45-5x34-5x41cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-x-koltoztetodoboz-82l-62-5x34-5x38cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-multibox-xxl-koltoztetodoboz-130l-72-5x41x44cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/mappaarchivalo-box-120.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-cargo-profi-s-koltoztetodoboz-64l-50x37x35cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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8.990,-

LeD-szalag beltérre
3 m, 30 db LeD/méter,  
rövidíthető, távirányítóval,  
energia osztály: A – A++ 
színváltós 5.290,- 22694036 
fehér  3.490,-  22693769

3.490,-/tól

1

2

4

LeD-okosfényforrás
philips Hue-technológiával, energiaosztály: A+

1  e27, fehér, színhőmérséklet-váltós, 9,5 w 10.990,- 66554572
2  e27, színváltós/fehér, 10 w 18.790,-  66554581
3  GU10, fehér, színhőmérséklet-váltós, 5,5 w 10.990,- 66554615 
4  GU10, színváltós/fehér, 6,5 w 18.790,- 66554624
5  e14, fehér, színhőmérséklet-váltós, 6w  10.990,- 66554590
6  e14, színes/fehér, 6,5w  18.790,- 66554606

Philips Hue

5
6

3

10.990,-/tól

sminklámpa
a praktikus, hordozható 

sminklámpa ideális 
kiegészítő világítás 
sminkeléshez vagy 
borotválkozáshoz,  
a tükör vagy a fal 

bármely részére 
felhelyezhető, 

tapadókoronggal 
felszerelt, 33 cm hosszú,  

LeD, 5,4 w, 
3000 – 6500 K, állítható 

színhőmérséklettel, 
energiaosztály: A – A++ 

66569062

Vezérelhető 
dugaljszett
2 db beltéri  
és 2 db kültéri  
dugalj +  
1 db távirányító 
66631378

Akkus LeD-zseblámpa 
220 lm, horog, mágnes,  
4 szuper erős SMD-LED,  
több mint 3 óra (3/6 h) 
világítás teljesen  
feltöltött akkuval,  
fényerő: 100 / 220 lm,  
180°-ban hajlítható  
talpazat beépített  
mágnessel,  
övre csíptethető,  
360°-ban forgatható  
akasztó, beépített  
Li-ionos akku:  
3,7 V/1,8 Ah töltés 
visszajelzéssel,  
színhőmérséklet: 6500 K 
hidegfény,  
USB-kábel tartozék
66631411

Univerzális LeD-lámpa  
tartóval, 20 szuper erős SMD-LED 
speciális lencse-optikával, több,  
mint hat óra világítás feltöltött  
elemmel, 3 külön kapcsolható  
LED a lámpa tetejébe építve,  
360°-ban forgatható tartó  
beépített mágnessel,  
360°-ban  
forgatható akasztó
66631387

Akkus LeD-szerelőlámpa   
IP54 USB-kimenettel, 2 kapcsolási 
fokozat, 100% és 50%,  
USB-kimenet, „powerbank” 
funkció, Micro USB-bemenet  
a töltéshez (5V, 1 A), a töltőkábel 
tartozék, ütésálló és esésbiztos 
akár 2 m magasságból, a minőségi 
hordtáska tartozék, beépített  
töltésvisszajelzéssel, túlterhelés-,  
és alultöltési védelemmel,  
IP 54,  
10 W, 
1000 lm, 
6500 K
66631448

Akkus csíptethető  
LeD-lámpa

4 szuper erős SMD-LED,  
több mint 3,5 óra világítás  
teljesen feltöltött akkuval,  

1 külön kapcsolható  
CREE LED  

a lámpa a felső  
részébe építve,  

fényáram: 150 / 200 lm,  
töltési idő: kb. 3 óra,  
90°-ban forgatható  

csíptető beépített  
mágnessel,  

beépített  
Li-ionos akku  

3,7 V/1,6 Ah töltés 
visszajelzéssel, 

színhőmérséklet: 6500 K, 
hidegfény,  

USB-kábel tartozék
66631402

Akkus LeD-
kézilámpa
6 szupererős  

SMD-LED,  
3 órás világítás  

teljes feltöltöttség  
mellett,  

kiegészítő  
világítás  

a lámpa tetején,  
gumírozott felület  

a legjobb  
fogás érdekében, 

beépített 
mágnessel és 
két 360°-ban 

forgatható  
kampóval,  

300 lm,  
USB-kábellel

66631420

Vezérelhető  
dugalj
kültéri,  
2 db dugalj + 
1 db távirányító
66631341

5.490,-/tól 7.490,-

9.990,- 12.990,-

5.490,-

2.390,-

6.990,-

Vezérelhető dugalj
beltéri 
3 db dugalj + 1 db távirányító 
5.490,- 66631350 
4 db dugalj + 1 db távirányító 
5.990,- 66631369 
(kép nélkül)

7.590,-

https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-e27-9-5w-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-e27-9-5w-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e27-10w-feher-szines.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-gu10-5-5w-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-gu10-6-5w-feher-szines.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-ambiance-led-fenyforras-e14-6w-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e14-6-5w-feher-szines.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/philips-hue-white-and-color-led-fenyforras-e14-6-5w-feher-szines.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-led-szalag-3m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/leuchten-direkt-kim-sminklampa-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-led-szalag-rgb-3m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-led-szalag-rgb-3m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/brennenstuhl-comfort-line-halozati-dugaljszett-taviranyitoval-kulteri-2db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/brennenstuhl-comfort-line-halozati-dugaljszett-taviranyitoval-belteri-3db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/brennenstuhl-comfort-line-halozati-dugaljszett-taviranyitoval-kul-es-belteri-2-2-db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/brennenstuhl-hl-da-40-mh-akkus-kezilampa-smd-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/brennenstuhl-hl-db-203-m-elemlampa-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/brennenstuhl-hl-da-41-mc-akkus-kezilampa-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/brennenstuhl-ml-ca-110-m-akkus-szerelolampa-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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1  Mennyezeti LeD-lámpa Jupiter
17 w, 1530 lm, Ø 35 cm, 
csillagos égbolt hatású búrával, 
energiaosztály: A – A++ 24487843 

Mennyezeti LeD-lámpa  
30 w, 2400 lm, csillagos égbolt hatású búrával 
2  kerek, Ø 42 cm 28.990,- 66536066    
3  szögletes, 42 x 42 cm 28.990,-  66536075 

beépített LeD-lámpákat tartalmaz, energiaosztály: A – A++

28.990,-11.990,- 28.990,-

32 21

Mennyezeti LeD-lámpa skyler
csillagos égbolt hatással, melegfehér 

1  Ø 25 cm, 8 w, 870 lm  

5.990,- 23709562 (kép nélkül)
2  Ø 35 cm, 12 w, 1100 lm  

8.990,- 23711947 

5.990,-/tól

LeD-falilámpa Zorro
látványos fényeffekt, 
matt fém, fekete 
és fehér színben, 
melegfehér (3000 K),  
18 cm széles, 6 W, 480 lm, 
energiaosztály: A+ 
66615390, 66615406 

Lámpacsalád Townshend
fekte/tölgy, E27, fényforrás nélkül, 
energiaosztály: E – A++ 

1  falilámpa 7.990,- 66608743 
2  asztali lámpa 11.990,- 66608752 
3  mennyezeti lámpa 19.990,- 66608734 
4  függeszték 34.990,- 66608761

3

4

7.990,-/tól

2

1

1

db

8.990,-

2

9.990,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Mennyezeti LeD-lámpa simon
melegfehér: 3000 K, forgatható karokkal, 
energiaosztály: A – A++ 

1  2-es: 10 w, 1000 lm, 60 cm hosszú 
9.990,-    24655181 
2  3-as: 24 w, 2400 lm, 101 cm hosszú 

14.990,-  24693127

db

34.990,-

LeD-függeszték Remus
matt fém, fehér és  

fekete színben, 
szabályozható fényerő, 

95 cm széles, 
38 w, 4200 lm, 

melegfehér: 3000 K
66615451, 

66615460

https://www.bauhaus.hu/eglo-townshend-falilampa-1xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/eglo-townshend-asztali-lampa-1xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/eglo-townshend-mennyezeti-lampa-3xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/eglo-townshend-fuggesztek-6xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/eglo-townshend-fuggesztek-6xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/trio-zorro-falilampa-led-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/trio-zorro-falilampa-led-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/trio-remus-fuggesztek-led-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/trio-remus-fuggesztek-led-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-simon-mennyezeti-lampa-2xled.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-simon-mennyezeti-lampa-3xled.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-simon-mennyezeti-lampa-3xled.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-jupiter-mennyezeti-lampa-led-o35cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/trio-shogun-mennyezeti-lampa-led-o42cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/trio-samurai-mennyezeti-lampa-led-42x42cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/skyler-mennyezeti-lampa-led-o25cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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swing Color simply beltéri falfesték
matt, magas fedőképességű, páraáteresztő, beltéri 
falfesték, 28 modern színben elérhető
50 ml (festékminta) 649,- (1 l = 12.980,-) 66604088

    1 l 2.690,-  66603951

2,5 l 5.290,- (1 l = 2.116,-) 66603641

2.690,-/tól

beltéri falfesték Inntaler
különleges minőségű, extra fehérségű, oldószermentes, jól 
színezhető, illatosított, vízzel hígítható falfesték, bevonata matt, 
tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő, mosásálló 
2 l 1.790,- (1 l = 895,-) 66496328

4 l 3.290,- (1 l = 822,5) 66496337

8 l 4.990,- (1 l = 623,75) 66496346

15 l 6.490,-  (1 l = 432,66) 66440954 

1.790,-/tól

Inntaler Air Cleaner 
légtisztító, beltéri falfesték, a különböző lakberendezési 
tárgyakból – például: préselt falapokból készült bútorokból, 
különböző kárpitokból, szőnyegekből, laminált padlókból – 
felszabaduló formaldehid-molekulákat a levegőből megszűrve 
megköti, majd ártalmatlan vízgőzzé alakítja át, a vízgőz 
természetes úton elpárolog, a körforgás eredményeként pedig 
„tisztul” a belső térben lévő levegő összetétele, fehér színben

10 l 17.990,-   (1 l = 1.799,-) 66533650

17.990,-

Nedves kopásállóság*: 2
Fedőképesség*: 1

*  DIN eN 13 300 szabvány szerint. A nedves kopásállóság az 5-ös skálán,  
ahol az 1-es a legjobb. A fedőképesség a 4-es skálán, ahol az 1-es a legjobb.

Nedves kopásállóság*: 3
Fedőképesség*: 1

Csodálatos színek 
korlátlan választéka!

Latexfesték MIX
matt, magas fedőképességű,  
dörzsálló, mosható

2,5 l 3.990,-  
(1 l = 1.596,-) 
5 l 7.490,-  
(1 l = 1.498,-) 
10 l 13.990,-  
(1 l = 1.399,-) 
66246578 , 66246639,  
66246602 

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

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

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

10 l ~ 70–90 m²  9.990,- 
(1 l = 999,-) 
66246480, 66246514, 66246541

1.990,-/tól

3.990,-/tól

beltéri falfesték soft Color
7 kellemes színben, matt, diszperziós, 
beltéri festék, kb. 35 m²-re elegendő 
5 l  4.990,- (1 l = 998,-)  
66604361

4.990,-

Grey Greige brown Red blue Green Yellow

01 05 09 13 17 21 25

02 06 10 14 18 22 26

03 07 11 15 19 23 27

04 08 12 16 20 24 28

3.690,-

1

1  Homlokzati 
dekorvakolat 
15 kg, 1,5 mm, fehér  3.690,-  (1 kg = 246,-)  66422369

Színes homlokzati dekorvakolatok vevőrendelésre, 
most az összes szín alapszín árában rendelhető: 4.990,-
2  Lábazati dekorvakolat

6 színben készletről, számos további színben 
vevőrendelésre, szállítási határidő: 1 hét, fajlagos  
anyagszükséglet: 3,7–4,2 kg / m²,  
1-1,5 mm, 15 kg   6.490,-    (1 kg = 432,66)    66422378

2

6.490,-

https://www.bauhaus.hu/swingcolor-simply-belteri-falfestek-nr-16-1l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/poli-farbe-inntaler-belteri-falfestek-feher-2l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/poli-farbe-inntaler-air-cleaner-legtisztito-belteri-falfestek-feher-10l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-latexfestek-4-matt-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-soft-colors-belteri-falfestek-peach-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-soft-colors-belteri-falfestek-peach-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-soft-colors-belteri-falfestek-smoke-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bau-fest-homlokzati-dekorvakolat-15kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bau-fest-homlokzati-dekorvakolat-15kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/bau-fest-labazati-dekorvakolat-50-15kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-bazisfestek-4-arktisfeher-1l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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tekercs

6.990,-

Vliestapéta  
3D-grafikával 

vliestapéta,  
0,53 x 10,05 m  

1 tekercs: 10,05 x 0,53 m 
(5,33 m2), 1 m2 = 1.311,4

6.990,- / tekercs

23576580

Tawo fotobox 
a doboz tartalmaz  

4 db 10 x 15 cm-es,  
4 db 13 x 18 cm-es és 

2 db 15 x 20 cm-es 
fehér műanyag  

képkeretet és 
pár elrendezési 

ötletet a kreatív 
faldekorációhoz

24669128

MDF-galériakeret 
24 db 10 x 15 cm-es  
fényképhez,  
natúr színben,  
85 x 58 x 3,5 cm
25105546

burkolólap
mennyezetre, oldalfalra, látványos  
dekorációként használható, különböző 3D-mintákkal, fehér, festhető lap, (1 m2 =1.745,-)  
1 lap = 50 x 50 cm, 1 csomag 2 m2-t tartalmaz 66534255

tekercs

6.990,-

Vliestapéta 
barokk mintával,  

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

(1 m2 = 1311,4) 
24820837, 24820846

csomag

3.490,-

Giclee Fine  
Art készkép
modern vászonkép,  
5 cm vastagságú  
keretre feszítve,  
különböző modern mintával 
100 x 180 cm 54.990,- 
25011865 
100 x 100 cm 39.990,- 
25019887 
50 x 180 cm 49.990,- 
25021776 
100 x 140 cm 45.990,- 
25024191

39.990,-/tól

15.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

1  Homlokzati 
dekorvakolat 
15 kg, 1,5 mm, fehér  3.690,-  (1 kg = 246,-)  66422369

Színes homlokzati dekorvakolatok vevőrendelésre, 
most az összes szín alapszín árában rendelhető: 4.990,-
2  Lábazati dekorvakolat

6 színben készletről, számos további színben 
vevőrendelésre, szállítási határidő: 1 hét, fajlagos  
anyagszükséglet: 3,7–4,2 kg / m²,  
1-1,5 mm, 15 kg   6.490,-    (1 kg = 432,66)    66422378

Festővászon
keretre feszített festővászon,  
különböző méretekben

10 x 10 cm  445,- 18006893

20 x 20 cm  690,- 18006817

24 x 30 cm  890,- 18006831

30 x 30 cm  1.190,- 18006848

20 x 50 cm  1.390,- 18006824

40 x 40 cm  1.690,- 18006886

445,-/tól

4.990,-

https://www.bauhaus.hu/tawo-fotobox-kepkeretcsomag-10-es-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/galeriakeret-24-es-mdf-natur.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-szurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/havanna-tapeta-barokk-minta-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/saarpor-jana-3d-mennyezeti-burkololap-50x50cm-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/saarpor-jana-3d-mennyezeti-burkololap-50x50cm-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/saarpor-roni-3d-mennyezeti-burkololap-50x50cm-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/saarpor-maru-3d-mennyezeti-burkololap-50x50cm-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/saarpor-lilia-3d-mennyezeti-burkololap-50x50cm-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/saarpor-karen-3d-mennyezeti-burkololap-50x50cm-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/saarpor-karen-3d-mennyezeti-burkololap-50x50cm-2m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/life-3-tapeta-3d-grafika-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-10x10cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-24x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-24x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-40x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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Díszített 
üveggömb 
3-féle  
66620419

Üveggömbszett
6 cm, gyöngyház, 10 db (1 db = 129,-)
66548007

Műanyag 
gömbszett  

10 db
6 cm, rózsaszín,  

(1 db = 99,-)
66619851

Műfenyő
46 cm magas  
66611811

Hengergyertya 
5,8 x 9 cm, rózsaszín
66628291Üvegdíszszett

12 db (1 db = 124,20) 66619684

LeD-izzósor
30 db átlátszó  
műanyag gömbbel,  
340 cm, időzítővel, 
elemmel működik
22808235

1.390,-

beltéri mini 
LeD-fényfüzér
melegfehér, 40 db LeD-del, 

energiaosztály: A+

22810823

2.490,-

beltéri!

990,-

1.490,-
3.390,- 1.290,-

990,-

Fényfüzér Micro Cluster
560 LeD-es természetes fehér, 
melegfehér és multiszínes 
5.990.- 66566504

700 LeD-es természetes fehér, 
melegfehér és multiszínes 
8.590.- 66625177

800 LeD-es természetes 
fehér és multiszínes 
8.690.- 66558963

1000 LeD-es természetes 
fehér és multiszínes 
10.490.- 66627128

5.990,-/tól

Kültéri 
LeD-fényfüzér
természetes fehér, 

multicolor és  
melegfehér,  

energiaosztály: A – A++,
120 db LeD 

3.190,-  66558857 
180 db LeD 

4.190,-  66627076 
240 db LeD 

4.990,-  66627085 
320 db LeD 

5.890,-  66558866
480 db LeD 

8.490,-  66627094

3.190,-/tól

az ünnepekre!
Készüljünk együtt

db

890,-

Díszített 
üveggömb
3-féle 
66620385

db

890,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/girland-bogyoval-o10cm-zold-piros-270cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tween-light-belteri-fenyfuzer-30-led-es-mini-gombokkel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tween-light-belteri-fenyfuzer-40-led-es.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/dekor-mufenyo-46cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/kulteri-fenyfuzer-120-led-es-hidegfeher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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1.690,-
bogyós girland 
270 cm hosszú 66549499

Üvegtoboz 
3 db-os (1 db = 116,67)
66620677

Üveggömbszett 
6 cm, kasmírbarna,  
10 db (1 db = 129,-)
66620695

Üveggömbszett 
6 cm, 20 db (1 db = 134,5)
66621315

Mécsestartó 
fém, kb. 12 cm, antikarany
66614698

Gömbgyertya 
gyöngyház színű
5,6 cm    495,- 
66561925

8 cm    1.190,- 
66561943

Gömbgyertya metálarany
5,6 cm    495,- 66561916

8 cm    1.190,- 66561952

1.290,-/tól

beltéri LeD-fényfüzér
kültérre is, elemmel működik, 

időzítővel felszerelt, meleg fehér LeD,
30 db LeD-del 

1.290,-   22808226  
80 db LeD-del 

3.490,-   22797865

160 db LeD-del 
6.290,-   22814658

beltérre és kültérre!

LeD-fényháló
melegfehér, kültéri,  
kb. 2 m hosszú,  
energiaosztály:  
A – A++,  
160 db LeD,  
1,5 m széles
20155537

5.990,-

1.290,- 2.690,-1.990,-

2.290,-
350,-

495,-/tól

Hóember
önfelfújós hóember, színes 

LeD-fényekkel, 10% poliészter, 
talajhoz rögzíthető, Ip44,  

kb. 120 cm magas, 
energiaosztály: A+

25535675
12.990,-

db

495,-/tól

Az oldalpáron szereplő termékek  
a készlet erejéig kaphatók!

Műanyag gömb 
20 cm, fehér/írisz
66620288

20 cm

https://www.bauhaus.hu/girland-bogyoval-o10cm-zold-piros-270cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/girland-bogyoval-o10cm-zold-piros-270cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tween-light-belteri-fenyfuzer-30-led-es.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tween-light-kulteri-fenyfuzer-80-led-es-elemes.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tween-light-kulteri-fenyfuzer-80-led-es-elemes.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tween-light-kulteri-fenyfuzer-160-led-es-elemes.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tween-light-kulteri-fenyfuzer-160-led-es-elemes.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/tween-light-kulteri-fenyhalo-160-led-es.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/onfelfujo-hoember-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/onfelfujo-hoember-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
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a hitelbírálatnak a jogát fenntartja. Referencia THM: 9,92% 500 000 Ft, illetve 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén. Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30 és 36 hónap. 

Fix, éves ügyleti kamat: 36 hónap esetén 9,50%. Kezelési díj: 0 Ft. Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Érvényes 2018. 11. 06-tól 2018. 12. 03-ig.

Amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül azonos 
gyártó minden paraméterében megegyező termékét máshol 
(Magyarország területén belül) olcsóbban találja meg, és ezt 
nekünk igazolja, úgy nálunk a szóban forgó terméket 12%-kal 
olcsóbban kapja meg versenytársunk áránál.
Kivételt képeznek az interneten közzétett ajánlatok, az egyedileg készített ajánlatok 
és a kiárusításos termékek.

LEgjoBB ÁR 
gARAnCiA!

NYITVATARTÁs:
(mindhárom szakáruházunkban)

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

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

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

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

Mikulásvirág
5–6 ág, 40–45 cm, 
cserépméret: 14 cm
66053316

Kaspó basel
14 cm 
bordó 890,- 60401218 
arany, ezüst 1.150,- 22941291, 26093680

Karácsonyi kaspó Dallas
14 cm
66630791, 66630807

Karácsonyi kaktusz 
(schlumbergera bridgesii)
cserépméret: 13 cm 
76278701

890,-
1.990,-

db

1.690,-

Kaspó brüssel
fényes bordó

13 cm  650,-   
20311366

15 cm  850,-  
20311375

db

650,-/tól

1.890,-

Fekete hunyor 
(Helleborus niger  
Christmas Carol)
cserépméret: 12 cm, 
gyöktörzses évelő, 
virágzási idő: tél vége-tavasz
78753602

db

890,-/tól

A termék a webshopunkban  
is megvásárolható! 
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https://www.bauhaus.hu/sk-brussel-kaspo-o13cm-bordo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sk-brussel-kaspo-o13cm-bordo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sk-brussel-kaspo-o15cm-bordo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sk-basel-glamour-kaspo-o14cm-arany.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sk-basel-glamour-kaspo-o14cm-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sk-basel-glamour-kaspo-o14cm-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sk-basel-kaspo-o14cm-bordo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sk-basel-kaspo-o14cm-bordo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sk-dallas-kaspo-o14cm-csillagok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sk-dallas-kaspo-o14cm-kosar.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45
https://www.bauhaus.hu/sk-dallas-kaspo-o14cm-kosar.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0046&utm_term=&utm_content=kw45

