
Érvényes: 2018. december 4. – 2018. december 31. www.bauhaus.hu

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

webshop
országos 

kiszállítással

Termékeink jelentős részét már 
webshopon keresztül is megvásárolhatja. 

ONLINE
FOGLALÁS 

SZAKÁRUHÁZI
ÁTVÉTEL 

Greslap Melia
60,5 x 60,5 cm, mázas, fényes felületű, beltéri greslap 
1,46 m²/ csomag, 7.139,- / csomag, 4.890,- / m²
66635097

peI IV

m²

4.890,-

60,5 x 60,5 cm

Akkus 
fúrócsavarozó  
b+D bDCDC18
18 V / 1,5 Ah Li-Ion akku, 
max. nyomaték: 30 Nm, 
változtatható sebesség,  
5 év  garancia
66544014

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

19.990,-

19.990,-
Mennyezeti LeD-lámpa Frida
36 W, állítható színhőmérséklet, 3000 – 5000 K, 60 cm, 3240 lm, 
csillagos égbolt hatású búrával, energiaosztály: A – A++
66624660  A készlet erejéig!

60 cm

https://www.bauhaus.hu/black-decker-bdcdc18-akkus-furocsavarozo-18v.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-frida-mennyezeti-lampa-led-o60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/informaciok/szolgaltatasok/online-foglalas-szakaruhazi-atvetel?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/melia-greslap-gris-60-5x60-5cm-1-46m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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A BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. a Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelközvetítője, a bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálatnak  
a jogát fenntartja. Referencia THM: 9,92% 500 000 Ft, illetve 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén. Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30 és 36 hónap. Fix, éves  

ügyleti kamat: 36 hónap esetén 9,50%. Kezelési díj: 0 Ft. Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Érvényes: 2018. december 04-től 2018. december 31-ig.

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

Kivételt képeznek az interneten közzétett ajánlatok, az egyedileg készített ajánlatok 

és a kiárusításos termékek.

LegjoBB ÁR 
gARAnCiA!

NyITVATArTás: 
(mindhárom szakáruházunkban)

hétfőtől péntekig: 7.30-21.00
szombaton: 8.00-21.00
vasárnap: 8.00-18.00
december 24.:  7.30-12.00
december 25-26.:  ZárVA

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

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

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

hordozható tárolórekesz Keter
3 szintes, szétnyitható tároló, 
piros-szürke-fekete színű
66406017

Dekoráció nélkül!

szerszám készlet 
standard
27 részes
20353669

14.990,-

szerszámtároló Keter
szerszám- és aprócikktároló
1  2 fiókkal, 

562 x 262 x 289 mm 
8.790,- 66413257
2  3 fiókkal,  

562 x 262 x 289 mm 
8.990,- 66413266
3  5 fiókkal és kerekekkel,  

562 x 502 x 289 mm 
19.990,- 
66413248

1

2

3

8.790,-/tól

Műhelykocsi 
einhell TC-Tw 100

4 db könnyen mozgatható 
fiók Interlock rendszerrel, 

mérete: 38 x 67 x 72,4 cm, 
max. teherbírás: 75 kg

66632593

szerszámkészlet 
big box
119 részes
20326564

29.990,-

szerszámkészlet wIseNT 136
136 részes, kerekeken húzható
20146717

76.990,-

6.990,-
Gurulós szerszámtároló Keter roc
tárolókapacitás: 95 l, max. teherbírás: 45 kg, 
víz- és porálló 66635246

Dekoráció nélkül!

december 31.:  7.30-12.00
2019. január 01.:  ZárVA

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

db

29.990,-

https://www.bauhaus.hu/keter-canti-trio-szerszamoslada.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/alpha-tools-standard-tool-box-szerszamkeszlet-27db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/alpha-tools-big-box-szerszamkeszlet-119db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/keter-roc-szerszamoslada-95l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/wisent-szerszamkeszlet-kofferben-127db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/keter-tool-chest-szerszamoslada-2-fiokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/keter-tool-chest-szerszamoslada-3-fiokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/keter-tool-chest-szerszamoslada-3-fiokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/keter-szerszamos-kocsi-5-fiokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/keter-szerszamos-kocsi-5-fiokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Porszívók

Műhelykocsi 
einhell TC-Tw 100

4 db könnyen mozgatható 
fiók Interlock rendszerrel, 

mérete: 38 x 67 x 72,4 cm, 
max. teherbírás: 75 kg

66632593

11.990,-

33.990,-

porszívó Kärcher VC 5
500 W, működési hatósugár: 
8,5 m, teleszkópos szívócső, 
energiahatékonysági osztály: A,  
5 év  garancia 
66529756

46.990,- 68.990,-

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

39.990,-

34.900,-

száraz-nedves porszívó super 16
1300 W, 16 l-es inox tartály, 
1,8 m-es tömlő, 
5 év  garancia
20840073

hordozható munkaasztal 
KeTer JobsIDe
összecsukható, helytakarékos, 
mérete: 880 x 554 x 112 mm
66639275

szőnyeg- és kárpittisztító  
Kärcher se 4001
1400 W, vákuum: 210 mbar, 
légszállítás: 4200 l/perc, frissvizes-tartály 
térfogata: 4 liter, 5 év  garancia
66350910

száraz-nedves porszívó 
Nilfisk Multi II 30 T INoX 
1260 W, tartálykapacitás: 
30 l, Push&Clean szűrőrázó 
technológia, 
Inox rozsdamentes tartály, 
szűrőtelítettség-visszajelző,  
5 év   
garancia
66540678

56.990,-

16.990,-

porszívó Kärcher VC2
700 W, 7,5 m-es működési  
hatósugár, HEPA 12 szűrő,  

teleszkópos szívócső,  
energiahatékonysági  

osztály: A,  
5 év   

garancia  
66529738

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

Száraz-nedves porszívók

27.990,-

száraz-nedves 
porszívó Nilfisk 

buddy 18
1200 W, légszállítás: 

3600 l/perc,  
tartály: 18 l,  

vákuum: 200 mbar, 
5 év   

garancia
66395902

https://www.bauhaus.hu/shop-vac-super-16l-szaraz-nedves-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/karcher-vc-2-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/karcher-vc-5-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/karcher-se-4001-szonyeg-es-karpittisztito.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/einhell-tc-tw-100-muhelykocsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/einhell-tc-tw-100-muhelykocsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/keter-jobside-hordozhato-munkaasztal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/keter-jobside-hordozhato-munkaasztal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/wisent-ww-09-szerszamos-kocsi.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/nilfisk-buddy-ii-18-szaraz-nedves-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/nilfisk-multi-ii-30-t-inox-szaraz-nedves-porszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Kompresszor herkules  
200 / 10 / 24
1100 W, olajmentes, 24 l-es tartály, 
leadott légmennyiség: 75 l/perc  
7 bar-nál, 108 l/perc 3 bar-nál, üres 
állapotból 7 bar nyomásra kb. 2,5 perc 
alatt feltölt, max. 10 bar nyomás,  
5 év  garancia
20127952

sarokcsiszoló  
b+D KG1202
1200 w,  
tárcsaátmérő: 125 mm,  
üresjárati fordulatszám:  
11 000 / perc,
5 év  
garancia
66486842

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,-27.990,-

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

Asztali körfűrész herkules TKs 2000s
2000 W, vágási mélység: 85 mm, asztalméret  
hosszabbítással: 945 x 640 mm, tárcsaátmérő: 250 mm,  
5 év  garancia 66385684

38.990,-

MultiMaster Fein QsL XL
350 W, rezgésszám: 10 000-19 500 / perc, QuickIN-szerszám befogás,  
5 m kábellel, 5 év  garancia
66638476

59.990,- helyett

49.990,-

A készlet tartalma:
1 db nagy, háromszög alakú csiszolótányér (perforált, szélesség: 130 mm),  
2 db csiszolólap (60, 80, 180), 1 db szilárd spatula, 1 db hss szegmens fűrészlap, 1 db e-Cut hosszú élettartamú fűrészlap  
(65 mm), 1 db univerzális e-Cut fűrészlap (44 mm), 1 db e-Cut szabványos fűrészlap (hajlított, 35 mm), 1 db multikés,  
1 db hM-ráspoly (háromszög alakú), 1 db keményfém szegmens fűrészlap, 1 db műanyag koffer, 1 db porszívóadapter

15 részes tartozékszettel!

Multigép bosch 
pMF1800
190 W, üresjárati  
fordulatszám: 20000/perc, 
rezgésszög balra/jobbra: 2,8°, 
tartozékokkal,  
5 év  garancia
66633310

Ütvefúró bosch  
UniversalImpact 650
700 W, max. fordulatszám: 3000 ford./perc, 
fúrásteljesítmény fa/kő/fém: 30 / 14 / 12 mm,  
5 év  garancia
66532222

18.990,-

sínes gérvágófűrész  
Metabo KGs 216 M

1500 W, vágásszélesség 90°-nál 305 mm,  
45°-nál 205 mm, 

vágásmagasság 90°-nál 65 mm,  
45°-nál 36 mm, beépített munkalámpa  

és vágásvonalmutató lézer,  asztaltoldóval, 
5 év  garancia

22906582

59.990,-

szett

89.990,-

19.990,- helyett

16.990,-

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

+
19.990,-

https://www.bauhaus.hu/black-decker-kg1202-sarokcsiszolo-1200w-125mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/fein-multimaster-fmm-350-qsl-xl-oszcillalo-multigep-350w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/herkules-kompresszor-200-10-24-1100w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ryobi-r18ddbl-2258-akkus-furocsavarozo-18v-2-5ah.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bosch-pmf-1800-e-oszcillalo-multigep-190w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/metabo-kgs-216-m-gervago-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/herkules-tks2000-asztali-korfuresz-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/herkules-bauhaus-edition-kompresszor-356-10-50-2200w-tartozekokkal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bosch-universalimpact-650-utvefuro-700w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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orrfűrész bosch GsA 1100 e pro
1100 W, üresjárati fordulatszám: 0-2700 löket/perc, max. vágási 
mélység fában: 230 mm, lökethossz: 28 mm, 3 db fűrészlappal,  
5 év  garancia 24791526 

Körfűrész bosch GKs 600
1200 W, tárcsaátmérő: 165 mm, 
vágásvastagság 90°-nál: 55 mm, 
5 év  garancia
66576460

Gépcsere akció!*
Hozza vissza bármilyen, akár működésképtelen elektromos 

kézi szerszámát, és 10% engedménnyel vásárolhat új,  

professzionális, ipari Bosch mérőműszert és szerszámgépet!

Lézeres  
távolságmérő  
bosch GLM30

mérési  
tartomány: 0,15–30 m,  

egy gombnyomással 
használható, víz és por  

elleni védelemmel ellátott, 
5 év   

garancia
24787756

Akkus ütvefúró-csavarozó Gsb 12V-15 
2 db 12 V / 4.0 Ah és 2.0 Ah akku,  

max. nyomaték: 30 Nm, két sebességfokozat,  
25 részes tartozékszett, vászontáskában, 

5 év  garancia 
25970230 

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális

feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

Fúrókalapács bosch Gbh 2-28F
880 W, funkciók: vésés, fúrás és 
ütvefúrás, ütőerő: 3,2 J,  
szerszámbefogás:  
SDS-Plus,  
pneumatikus ütőszerkezet, 
5 év  garancia
25337437

* Az akció részleteiről, kérjük, 
érdeklődjön szakáruházainkban!

gépcserével

51.990,- helyett

46.791,-

gépcserével

34.990,- helyett

31.491,-

gépcserével

23.990,- helyett

21.591,-

gépcserével

79.990,- helyett

71.991,-

gépcserével

54.990,- helyett

49.491,-

+

https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gsa-1100-e-orrfuresz-1100w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bosch-professinal-gbh-2-28f-furokalapacs-880w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gks-600-kezi-korfuresz-1200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-gsb-12v-15-akkus-utvefuro-csavarozo-2-akkuval-12v.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bosch-professional-glm-30-lezeres-tavolsagmero.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Fém hajtómű!

+Tartaléklánc!

Láncsebesség: 14,5 m/perc

elektromos láncfűrész GArDoL GeK-e 2240 L
2200 w, láncvezető: 40 cm, súly: 5,3 kg,  
5 év  garancia
23685495

Csendes, turbinás vágómű!

Komposztaprító bosch AXT 25 TC
2500 W, max. ágvastagság: 4,5 cm,  
53 l-es gyűjtőláda, Turbine-Cut vágórendszer, 
önbehúzó, halkabb működés, 
5 év  garancia  
66534875

+ Fiskars fejsze

Láncsebesség: 21 m/perc

39.990,-

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

Külső akkumulátor  
einhell Jump starter

hordozható, kompakt indításrásegítő és töltőkészülék,  
valamint energiaállomás egyben 

CC-Js 8 3 x 2500 mAh 24.990,- 66638917

CC-Js 12 3 x 3700 mAh 29.990,- 66638926

CC-Js 18 3 x 6000 mAh 43.990,- 66638935

5 év  garancia

Univerzális spray wD-40
100 ml 60013242

879,- (1 l = 8.790,-)

240 ml 60013260

999,- (1 l = 4.162,5)

450 ml 60013279

2.090,-  
(1 l = 4.644,-)

Akkumulátor Jász
44 Ah, jobbos 15.690,- 66251411 
55 Ah, balos 19.890,- 66251457 
55 Ah, jobbos 19.890,- 66251466  
72 Ah, jobbos 25.190,- 66251484 
100 Ah, jobbos 33.590,- 66251475

+
144.990,-

59.990,-
Az összes elektromos és motor-

hajtású gépre, garanciális
feltételeink teljesülése esetén!

ÉV

GARANCIA

29.990,-

Tűzifafűrész Toolson hs410
2200 W, vágási átmérő: max. 140 mm,  
stabil acélszerkezet, tárcsaátmérő: 405 mm, 
5 év  garancia
24766287

879,-/tól

24.990,-/tól

osram autósizzó CooL 
bLUe® INTeNse DUo boX

2 db-os csomag, H4 és H7 
2.990,-/ pártól (1.495,- / db) 

66592439, 66592448

11.990,-

indító-, töltő- és Usb-adapterkábel, 
hálózati töltő adapter

Autóporszívó b+D ADV1200
12 V-os, tartálykapacitás: 610 ml, 
tartozékokkal, 
5 év  garancia 
66486833

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

15.690,-/tól
pár

2.990,-/tól

https://www.bauhaus.hu/gardol-gek-e-2240l-elektromos-lancfuresz-2200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/toolson-ws4100-tuzifafuresz-2200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/toolson-ws4100-tuzifafuresz-2200w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/einhell-cc-js-8-hordozhato-inditasrasegito-es-toltokeszulek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/legrand-dugalj-tulfeszultseg-levezetovel-2p-f-aljzat-2-usb-in-out.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/al-ko-bks4040-benzinmotoros-lancfuresz-1500w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bosch-axt-25-tc-agaprito-es-fiskars-x5-balta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/black-decker-adv1200-autoporszivo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/jasz-akkumulator-jobb-12v-45ah.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/wd-40-univerzalis-spray-100ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/wd-40-univerzalis-spray-240ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/wd-40-univerzalis-spray-450ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/osram-cool-blue-h7-izzokeszlet-2db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/osram-cool-blue-h4-izzokeszlet-2db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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21

pozíció Cikkszám Foglalat Teljesítmény Fényáram energiaosztály színhőmérséklet ár
1 25372465, 25376722 E14, gyertya 5–5,7 W 470 lm A+ hidegfehér, melegfehér 890,-
2 25364259 LED-gyertya, E14 3,3 W 250 lm A+ melegfehér 590,-
3 24600181 E27 2 x 14,5 W 2 x 1521 lm A+ melegfehér 2.990,-/2 db  (1 db = 1.495,-)

4 24603728 LED-körte, E27 11,5 W 1.055 lm A+ melegfehér 1.190,-
5 24604341 LED-körte, E27 14,5 W 1.521 lm A+ melegfehér 1.690,-
6 25369810 E14, kisgömb 5–5,7 W 470 lm A+ melegfehér, hidegfehér 890,-
7 25373237 LED-kisgömb, E14 3,3 W 250 lm A+ melegfehér 590,-
8 25376731 LED-kisgömb E14, szabályozható fényerő 6 W 470 lm A+ melegfehér 1.490,-

3 4 7 8

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

1-es keret  66413655  290,-/tól
2-es keret  66413664  449,-/tól

690,-/tól

sedna Multipack
fehér, kerettel, 5 db / csomag 
egypólusú kapcsoló 66639585 
dugalj gyerekvédelemmel 66639594  
4.990,- / csomag (1 db = 998,-) 

Asztali elosztó
fehér, 3 x 1,5 mm²-es 
vezetékkel
3-as, 3 m-es kábellel 
1.190,- 66127600

3-as, 3 m-es kábellel, 
kapcsolóval  
1.290,- 66127619

6-os, 3 m-es kábellel 
1.490,- 66127628 

1.190,-/tól

beltéri napi 
időkapcsolós 
óra
mechanikus, 
negyedóránként 
állítható, 
gyerekzárral,  
max. terhelhetőség: 
3600 w
fehér 66362748

antracit 66362757 
(kép nélkül)

db

990,-

Dugvilla kapcsolóval
16 A, fehér, 
gyerekvédelemmel
66184599

T-elosztó földelt
3 x 16 A, fehér és barna 
színben 66237271, 60214805

5

4 az 1-ben töltő
2P+F aljzat + 2×USB 
(IN/OUT) 
aljzat túlfeszültség-
levezetővel
66434328

csomag

4.990,-

6

Kültéri dugalj  
power rock
Ip44, 10 méter  
vezetékkel:  
h07rNF 3G, 

1  4 dugaljjal 
12126494

2  2 dugaljjal és  
időkapcsolóval  
12126504

2

1

db

13.990,-

Leszúrható  
kültéri elosztó
2-es, 1,5 m kábellel 
2.590,- 22147008 
2-es, 5 m-es kábellel 
3.990,- 22149554 
4-es, 1,5 m-es kábellel 
2.990,- 22145093 
4-es, 5 m-es kábellel  
5.990,- 22146449

2.590,-/tól

Kültéri 
időkapcsolós óra 
1  mechanikus    1.390,- 66417736

2  digitális  2.590,- 66417745

1.390,-/tól

2 1

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

db

490,-

7.490,-

db

590,-

működjön...
karácsonyi világítás

Hogy minden

4.990,-

https://www.bauhaus.hu/legrand-niloe-dugalj-keret-2p-f-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/legrand-niloe-egypolusu-kapcsolo-keret-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/legrand-dugalj-tulfeszultseg-levezetovel-2p-f-aljzat-2-usb-in-out.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e14-5w-gyertya-1.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e14-3-3w-gyertya.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-14w-matt-2db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-11-5w-matt.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e27-14-5w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e14-5-7w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e14-3-3w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-fenyforras-e14-6w-1.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/legrand-niloe-egypolusu-kapcsolo-keret-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/belteri-napi-idokapcsolo-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/foldelt-t-eloszto-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/foldelt-t-eloszto-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/asztali-eloszto-3-as-feher-3m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/asztali-eloszto-6-os-feher-3m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/schneider-dugalj-kapcsoloval-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/schneider-sedna-egypolusu-kapcsolo-keret-feher-5db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/schneider-sedna-dugalj-keret-2p-f-feher-5db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltomat-leszurhato-kulteri-eloszto-2-es-fekete-1-5m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/starlux-power-rock-kulteri-eloszto-4-es.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/starlux-power-rock-kulteri-eloszto-idokapcsoloval-2-es.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/gao-0748h-kulteri-mechanikus-idokapcsolo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/gao-0828h-kulteri-digitalis-idokapcsolo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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80 cm

100 cm

120 cm

48.990,-/tól

Mennyezeti  
LeD-lámpa Valley 
szabályozható fényerő, állítható  
színhőmérséklet: 2700 – 6500 K,  
energiaosztály: A – A++ 

1  80 cm-es, 36 w, 2850 lm 48.990,- 66609171 
2  100 cm-es, 45 w, 3450 lm 64.990,- 66609180 
3  120 cm-es, 53 w, 4850 lm 79.990,- 66609199

LeD-lámpacsalád  
Lola-Tim
energiaosztály: A – A++, rGb+, állítható fehér  
színhőmérséklet, 2700-5000 K

1   falilámpa, 5,9 w, 600 lm  15.990,- 66616126

2   mennyezeti lámpa, 40 x 40  cm, 23,6 w, 2400 lm 
49.990,- 66616117

1

2

1  – 3  

LeD-lámpacsalád wave
fekete színben, melegfehér LeD,  
energiaosztály: A+

1  fali-/mennyezeti lámpa, 55 cm, 18,6 w 
26.990,- 66616278
2  mennyezeti lámpa, 111 cm széles, 29,4 w  

35.990,- 66616241

LeD-függeszték Titus
melegfehér, fokozatmentesen szabályozható fényerő, 
energiaosztály: A+

1  Ø: 40 cm, 28 w, 3200 lm 39.990,- 66616287

2  Ø: 60 cm, 38 w, 4500 lm  49.990,- 66616269

3  Ø: 80 cm, 50 w, 6000 lm  79.990,- 66616250

39.990,-/tól

8.990,-/tól

Újdonság!

Újdonság!

Mennyezeti LeD-szenzorlámpa Todi
30 w, melegfehér LeD-del, 1900 lm, 8 m hatótávolságú, 360°-os indukciós 
mozgásérzékelővel, 54 cm átmérővel, energiaosztály: A – A++
25930854

1

2

LeD-panel
elegáns és lapos dizájn, 4000 K, fehér 
fényű, energiaosztály: A – A++

1  59,5 x 59,5 cm, 48 w, 3500 lm 
26.990,- 66570693
2  119,5 x 29,5 cm, távirányítóval, 48 w, 

3500 lm, szabályozható fényerő, állítható 
színhőmérséklet (3000 – 6000 K) 
35.990,- 24993401
3  119,5 x 59,5 cm, távirányítóval, 75 w, 

5200 lm, szabályozható fényerő, állítható 
színhőmérséklet (3000 – 6000 K)  
54.990,- 24997078 (kép nélkül)
4  kerek, Ø 60 cm, 48 w, 3500 lm  

29.990,- 25008034 (kép nélkül)
5  119,5 x 29,5 cm, 48 w, 3500 lm  

24.990,- 24978073 (kép nélkül)
6  119,5 x 10 cm, 48 w, 3500 lm 

19.990,- 24993599 (kép nélkül)

26.990,-/tól

15.990,-/tól

Mennyezeti lámpa Aurelia
E27, 3 x 40 W, barna színben, 40 cm átmérő, 19 cm lelógás, 
mágneses rendszerrel felszerelhető ernyő, fényforrás nélkül, 
energiaosztály: E-A++
25975129

9.990,-

lámpa
Infravörös-vezérlésű

2

Kihúzható LeD-függeszték spread
16 w, 1600 lm, melegfehér, 
energiaosztály: A – A++
66615336

23.990,-

26.990,-/tól

kihúzható

1

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-wave-mennyezeti-lampa-led-55cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-wave-mennyezeti-lampa-led-111cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/paul-neuhaus-titus-fuggesztek-led-antracit-40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/reality-spread-fuggesztek-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/reality-spread-fuggesztek-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/wofi-valley-mennyezeti-lampa-led-36w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-lola-tim-mennyezeti-lampa-led-17x17cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-lola-tim-mennyezeti-lampa-led-40x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/tween-light-aurelia-mennyezeti-lampa-3xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/wofi-valley-mennyezeti-lampa-led-53w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/wofi-valley-mennyezeti-lampa-led-45w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/eglo-salobrena-1-led-panel-59-5x59-5cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltolux-led-panel-119-5x29-5cm-60w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/tween-light-todi-mennyezeti-lampa-mozgaserzekelovel-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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...és még sok más!ma.: 33 cm ma.: 33 cm

ma.: 21 cm
ma.: 29 cm

ma.: 17 cm

ma.: 13,5 cm

fm

590,-

1.   Válassza ki a mennyezeti tartót! 
1-es, 2-es, 3-as és 5-ös verzióban  
elérhető, kerek és szögletes,  
különböző színekben,  
pl.: 25581191

3.  Válassza ki a foglalatot! 
különböző modellek és  
különböző anyagok közül  
választhat, pl.: 25583726

4.  Válassza ki a fényforrást!  
különböző formák, méretek és  
színek közül választhat,  
szabályozható fényerejeű  
modellek is elérhetők,  
energiaosztály: A+,  
pl.: 25579789 

2.  Válassza ki a textilkábelt! 
13-féle szín közül választhat,  
a hosszúságot Ön dönti el,  
pl.: 25697089

db

1.590,-/tól

db

3.490,-/tól

db

690,-/tól

Állítsa össze a saját lámpáját!

Ilyen egyszerű:

Lámpacsalád Lenny
fekete/aranyszínű, max. 15 w,  
e27-es foglalattal, energiaosztály: e – A++, 
fényforrás nélkül, vintage fényforrásokkal 
vagy filament-LeD-fényforrással ajánljuk 

1  falilámpa 5.990,- 66609755 
2  asztali lámpa 9.990,- 66609737

3  mennyezeti lámpa, 6-os  
 15.990,- 66609764 
4  függeszték, 6-os 21.990,- 66609773 

5.990,-/tól

1

2

3

4

Lámpacsalád Mac
GU10, max. 15 W, fekete/bükk, 
energiaosztály: E – A++, fényforrás nélkül 

1  1-es 4.990,- 66609782 
2  2-es 8.990,- 66609791 
3  3-as 11.990,- 66609807 
4  4-es 16.990,- 66609816

1

4

4.990,-/tól

2

3

Elkészült!

https://www.bauhaus.hu/rabalux-mac-spotlampa-1xgu10.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-mac-spotlampa-2xgu10.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-mac-spotlampa-3xgu10.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-mac-spotlampa-3xgu10.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-mac-spotlampa-4xgu10.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-lanny-falilampa-2xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-lanny-falilampa-2xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-lanny-asztali-lampa-2xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-lanny-mennyezeti-lampa-6xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-lanny-mennyezeti-lampa-6xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-lanny-fuggesztek-6xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rabalux-lanny-fuggesztek-6xe27.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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18.990,-/tól

szőnyeg Monaco
4600 g/m², szálmagasság: 45 mm,  
homok-, platina- és ezüstszínben

 80 x 150 cm  22761213  18.990,- 
 120 x 170 cm  22761198  31.990,- 
 160 x 230 cm  22761204  57.990,-

 

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

 
Dekor készfüggöny Klara
ringlis, kiváló színeinek köszönhetően kitűnő választás 
hálószobákba, nappalikba, vendégszobába, rávasalható 
szegőszalaggal az egyedi hosszúság beállításáért, 100% poliészter, 
135 x 300 cm, bézs és szürke színben  23807970

6.990,-
2.990,-

Díszléc
fehér, festhető, polisztirol, különböző 
vastagságban, 2 m / szál

1  pwX01 190,- / db (1 m = 95,-)  66066420
2  L25 429,- / db (1 m = 214,5)  66066411
3  pwX06 419,- / db (1 m = 209,5)  60331652 
4  sT45 649,- / db (1 m = 324,5) 66066439

tekercs

6.990,-/tól

Vliestapéta protect
karc- és ütésálló, robusztus tapéta, az 
erősen igénybe vett falakhoz, számos 
struktúrával elérhető, többszörösen 
átfesthető, ideális a kisebb repedések 
eltakarásához, 1 tekercs = 0,53 m x 10,05 m  
(5,33 m2 / tekercs), 1 m2 = 504,7
24676483

tekercs

2.690,-

1

3

2

4

csomag

4.190,-

Karcolás- és ütésálló

Vakolatminta 
24663281

Finom kapartvakolat- 
minta 24668259

pontozott minta 
24675046

Finomszövet-minta 
24676474

Durvaszövet-minta 
24676483

simítottvakolat-minta 
24668842

szigetelőtapéta
grafit vlieskasírozású, belső terek szigetelésére, mint 
tapétaalap, kézmeleg falakat eredményez,  
métete: 10 m x 0,5 m x 4 mm, 5 m2 (1 m2 =  838,-)
66150837

db

190,-/tól

parafatekercs
falburkoláshoz 
0,5 m x 8 m x 2 mm, 4 m²/tekercs 
6.990,- (1 m² = 1.747,5)  
60062572

0,5 m x 5 m x 4 mm, 2,5 m²/tekercs 
8.990,-   (1 m² = 3.596,-)
60303101

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/monaco-szonyeg-80x150cm-homok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/monaco-szonyeg-80x150cm-platina.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/monaco-szonyeg-80x150cm-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/monaco-szonyeg-80x150cm-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/monaco-szonyeg-80x150cm-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/atlantis-protect-festheto-tapeta-finomvakolat-minta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/atlantis-protect-festheto-tapeta-szortvakolat-minta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/atlantis-protect-festheto-tapeta-vakolatminta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/atlantis-protect-festheto-tapeta-pontminta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/atlantis-protect-festheto-tapeta-szovetminta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/atlantis-protect-festheto-tapeta-durva-szovetminta-10-05x0-53m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-parafatekercs-0-5mx8mx2mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-pwx-01-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-pwx-01-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-pwx-01-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-l25-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-l25-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-l25-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-l25-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-pwx-06-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-pwx-06-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-pwx-06-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-pwx-06-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-st-45-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-st-45-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saarpor-decosa-st-45-diszlec-feher-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-kek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-lila.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-lila.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-lila.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-krem.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-krem.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-krem.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-tortfeher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-tortfeher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-tortfeher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-vilagosszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-vilagosszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-vilagosszurke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetkek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetkek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-sotetkek.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-csokoladebarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-csokoladebarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-csokoladebarna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-mia-keszfuggony-135x245cm-zold.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/expo-ambiente-klara-keszfuggony-135x300cm-bezs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/climapor-szigetelotapeta-kasirozott-grafitos-10x0-5mx4mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Festővászon
keretre feszített festővászon, 
különböző méretekben

10 x 10 cm  445,- 18006893

15 x 15 cm  645,- 18006941

18 x 24 cm  645,- 18006958

20 x 20 cm  690,- 18006817

24 x 30 cm  890,- 18006831

30 x 30 cm  1.190,- 18006848

30 x 40 cm  1.390,- 18006855

20 x 50 cm  1.390,- 18006824

40 x 40 cm  1.690,- 18006886

40 x 50 cm  1.890,- 18006965
db

445,-/tól

1.790,-/tól 7.490,-/tól

 

 Fali fémdekoráció
különböző színekben és formákban

25 x 60 cm 7.490,- 66638324 
30 x 75 cm 9.990,- 66638412 
30 x 90 cm 10.990,- 66638421 
50 x 90 cm 17.990,- 66638430 

70 x 130 cm 27.990,- 66638449 
75 x 145 cm 34.990,- 66638458

Festőállvány 
seine 
3 lábú festőállvány, 
teleszkópos lábakkal, 
összecsukható, 
bükkfából, 86 cm 
magas
25718768

Asztali festőállvány Liffey
összecsukható, sok tárolóhellyel  
a kiegészítőknek, 
27 x 37,8 x 8,9 cm, fából
25721951

db

7.990,-

Dekortükör
különböző színekben és mintákban

1  Ø kb. 40 cm 
3.590,- 66491013
2  3-as szett, Ø kb. 25 cm 

3.590,- (1 db = 1.196,-) 
66491022

2

1

Falikép 
különböző motivációs feliratokkal

35 x 45 cm 66576187 1.790,- 
30 x 80 cm 66576196 2.690,- 
45 x 60 cm 66576202 3.590,- 
60 x 80 cm 66576211 4.490,- 
90 x 120 cm 66576239 7.990,-

2

8.490,-

3.590,-

Újdonság!

1  Ablaksablonkészlet 
ablakok vagy más kétoldalú üvegfelületek 
dekorálására, különböző témákban, 
3 db/csomag, 1 db krétamarkerrel a csomagban
A3-as méret, 1 db = 830,- 
2.490,- 66598136

A2-es méret, 1 db = 1063,3 

3.190,- 66598145 

2  Vízálló üveg-  
és krétamarker 
fehér 2 db/csomag, 1 db = 995,- 
1.990,-  66598011

Újdonság!

1

1

sablonkészlet

2.490,-/tól

https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-20x20cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-24x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-24x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-40x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/reeves-gallery-feszitett-festovaszon-40x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/w-n-seine-festoallvany.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/liffey-asztali-festoallvany-dobozos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
 https://www.bauhaus.hu/securit-ablaksablonkeszlet-kretamarkerrel-kisallatok-3-db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/securit-vizallo-uveg-es-kretamarker-feher-2db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Alaska pinierainbow

Vinyl padló b!design basic 
Sunny Pinie és Rainbow 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 
25710791, 24832805

sunny pinie

ba
si

c

m²

6.990,-

4 mm

strapabíró vízálló

Vinyl padlók
könnyű tisztán tartani

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

Vinyl padló b!design Clic
tölgy sunshine és fekete tölgy színben, 
kopórétege: 0,3 mm, kopásállósága: 23/31,  
25/5 év garanciával,  
mérete: 1210 x 190 x 5 mm,  
1 csomag = 1,84 m2, 1 csomag ára= 15.806,-  
8.590,- / m2 
20557072, 22576921

fekete tölgy

tölgy sunshine

m²

8.590,-

Nordmann tölgy

4,2 mm

Vinyl padló b!design Clic
Nordmann tölgy és Alaska pinie színben,  
kopóréteg: 0,3 mm, kopásállósága: 23/31,  
25/5 év garanciával, mérete:  
1220 x 180 x 4,2 mm, 1 csomag = 2,196 m²,  
1 csomag ára = 19.742,-  
8.990,- / m² 
23701805, 23701799

m²

8.990,-
Vinyl padló b!design Tile
Florentina és Como színben, kőhatású dekor,  
kopóréteg: 0,3 mm, kopásállósága: 23/31,  
Como 25/5, Florentina 5/3 év garanciával,  
mérete: 609,6 x 304,8 x 4,2 mm, 
1 csomag = 2,23 m², 1 csomag ára = 19.379,- 
8.690,- / m²     
23101690, 23611056

Como

Florentina

m²

8.690,-

4,2 mm

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

8.190,- / m² 23194919

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

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

m²

7.290,-/tól

tölgy

bükk

svédpadló DUo 
2 színben, mérete: 1190 x 125 x 12 mm,
balmoral rusztik 1 csomag = 1,49 m², 
1 csomag ára: 19.355,-   12.990,- / m²  66544573

standard silver 1 csomag = 1,488 m²,  
1 csomag ára: 22.305,-  14.990,- / m²  66544591

standard silver

m²

12.990,-/tól

balmoral rusztik

Készparketták

m²

8.190,-

előnyei:
- vízálló
- könnyű tisztán tartani
- csúszásmentes
-  padlófűtésre alkalmas (meleg vizeshez)

https://www.bauhaus.hu/b-design-basic-vinyl-padlo-rainbow-4mm-nk22.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/b-design-basic-vinyl-padlo-rainbow-4mm-nk22.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/b-design-basic-vinyl-padlo-sunny-fenyo-4mm-nk22.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-vinyl-padlo-aspen-ezusttolgy-5mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-vinyl-padlo-aspen-tolgy-fekete-5mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-vinyl-padlo-aspen-tolgy-fekete-5mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/b-design-tile-4-2-vinyl-padlo-florentina-4-2mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/b-design-tile-4-2-vinyl-padlo-como-4-2mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/b-design-tile-4-2-vinyl-padlo-como-4-2mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-4-2-vinyl-padlo-alaska-fenyo-4-2mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/b-design-clic-4-2-vinyl-padlo-alaska-fenyo-4-2mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bukk-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/tolgy-keszparketta-11mm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bamboo-cappuccino-keszparketta.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-rusztik-balmoral-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-standard-silver-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-standard-silver-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/matraparkett-duofloor-ketretegu-svedpadlo-standard-silver-1-488m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Leonessa2

  

Laminált padló edition
1  Family edition

Indián nyár színben, kopásállósága: 31,  
mérete: 1285 x 192 x 7 mm,  

1 csomag = 2,47 m², 1 csomag ára = 6.397,-  
2.590,- / m²   25589034

2  - 3  Vinto edition
Riverside és Flora színben, kopásállósága: 32,  

mérete: 1285 x 192 x 8 mm,  
1 csomag = 2,22 m², 1 csomag ára = 7.748,-  

3.490,- / m²  24980795, 25623491

4  Vinto edition
Heritage Oak színben, kopásállósága: 32,  

mérete: 1285 x 192 x 8 mm,  
1 csomag = 1,73 m², 1 csomag ára = 7.249,-  

4.190,- / m²  25589043

5  Vinto edition
Honeymoon színben, kopásállósága: 32,  

20 év garanciával, mérete: 1285 x 192 x 10 mm,  
1 csomag = 1,73 m², 1 csomag ára = 7.249,-

4.190,- / m²   23704248

m²

2.590,-/tól
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3 Calypso

5  Natúr tölgy „All In”  
– egy csomagban minden benne van
mérete: 1285 x 192 x 7+1 mm, kopásállósága: 31, 
15 év garanciával, 1 csomag = 2,22 m² laminált 
padló lamináltpadló-alátéttel + 2 db 129 cm 
szegőléc + 8 db rögzítőklipsz a hozzá tartozó 
csavarokkal és dűbelekkel, 1 csomag ára: 7.304,- 
3.290,- / m² 25947182

3  Calypso dió színben, kopásállósága: 32, 
15 év garanciával, mérete:  1285 x 192 x 8 mm, 
1 csomag = 2,22 m², 1 csomag ára: 7.082,- 
3.190,- / m² 66607935

2  Leonessa tölgy színben, kopásállósága: 31, 
mérete: 1292 x 192 x 7 mm, 1 csomag = 2,48 m², 
1 csomag ára: 5.927,-   2.390,- / m² 25118650

6  Kőtölgy színben, kopásállósága: 32, 
10 év garanciával, mérete: 1285 x 192 x 12+2 mm, 
1 csomag = 1,23 m², 1 csomag ára: 6.138,-  
4.990,- / m² 22683733

4  speedway színben, kopásállósága: 32,  
20 év garanciával, mérete: 1285 x 192 x 8 mm,  
1 csomag = 2,22 m², 1 csomag ára: 7.304,- 
3.290,- / m² 22896911

1 havanna tölgy

7 mm

Laminált padlók

m²

2.390,-/tól

1  havanna tölgy színben, kopásállóság: 31,  
méret: 1292 x 192 x 7 mm, 1 csomag = 2,48 m², 
1 csomag ára: 5.927,-  2.390,- / m² 22458409

Laminált padló 
Sanna tölgy színben, kopásállósága: 32,  

20 év garanciával, mérete: 1291 x 135 x 8 mm,  
1 csomag = 1,39 m²,  

1 csomag ára: 4.712,- 3.390,- / m²
23860089

m²

3.390,-

speedway4

8 mm

natúr5

6   kőtölgy

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-family-k259-laminalt-padlo-indian-nyar-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-family-k259-laminalt-padlo-indian-nyar-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-family-k259-laminalt-padlo-indian-nyar-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-family-k259-laminalt-padlo-indian-nyar-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k062-laminalt-padlo-riverside-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k062-laminalt-padlo-riverside-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k062-laminalt-padlo-riverside-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k062-laminalt-padlo-riverside-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k062-laminalt-padlo-riverside-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k271-laminalt-padlo-flora-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k271-laminalt-padlo-flora-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k271-laminalt-padlo-flora-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k271-laminalt-padlo-flora-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k271-laminalt-padlo-flora-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k264-laminalt-padlo-heritage-tolgy-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-5946-laminalt-padlo-honeymoon-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-5946-laminalt-padlo-honeymoon-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-5946-laminalt-padlo-honeymoon-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-5946-laminalt-padlo-honeymoon-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-5946-laminalt-padlo-honeymoon-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k264-laminalt-padlo-heritage-tolgy-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k264-laminalt-padlo-heritage-tolgy-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k264-laminalt-padlo-heritage-tolgy-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-edition-vinto-k264-laminalt-padlo-heritage-tolgy-10mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-havanna-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-sanna-tolgy-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-sanna-tolgy-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-havanna-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-havanna-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-havanna-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-leonessa-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-leonessa-tolgy-7mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-calypso-k067-laminalt-padlo-dio-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-calypso-k067-laminalt-padlo-dio-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-speedway-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-speedway-8mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-all-in-laminaltpadlo-keszlet-tolgy-7-1mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/logoclic-all-in-laminaltpadlo-keszlet-tolgy-7-1mm-nk31.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/laminalt-padlo-kotolgy-12-2mm-nk32.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Tolóajtószett 
Nova
205 x 88,5 x 3,9 cm, 
lakkozott, fehér,  
3,9 cm-es ajtólap,  
alumínium tolóajtó 
vasalattal és 
fogantyúval
66607801

szett

59.990,-

17.990,-/tól

beltéri  
ajtó  
Kréta
gerébtokos,  
jobbos-balos  
kivitelben, 
tele ajtó 
75 x 210 cm 
17.990,- 
90 x 210 cm 
20.990,- 
100 x 210 cm 
24.990,- 
66220509,  
66220536,  
66220545

Kilincs nélkül!

szett

46.990,-

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

Ajtóüveg külön  
vásárolható hozzá: 
6.490,- / csomagtól

beltéri ajtó Zebra
10 cm-es pallótokos,  
jobbos-balos kivitelben,  
táblásított lucfenyőből  
Kilincs nélkül! 
tele 
75 x 210 cm 32.990,- 
66141734 
90 x 210 cm 38.990,- 
66141752 
100 x 210 cm 40.990,- 
66141770 
üvegezhető 
90 x 210 cm 39.990,- 
66141798 
100 x 210 cm 40.990,- 
66141813 
140 x 210 cm 79.990,- 
66141831

32.990,-/tól

Tolóajtószett 
Zebra 5
90 x 204 cm, 
síntakarással 
66441692

szett

57.990,-

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 ohio
kívül antracit-, belül  
fehér színű, 100 x 210 cm,  
jobbos-balos kivitelben, 
PVC-profil acélmerevítéssel, 
hőhídmentes alumíniumküszöb,  
a kilincs tartozék! 
66576080,  
66576099      

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

90.990,-

80 mm-es beépítési 
mélységgel

129.990,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

db

119.990,-

Újdonság!

14.990,-

előtetőváz opole
borovi fenyőből,  
mérete: 205 x 106 x 90 cm
66624712

https://www.bauhaus.hu/opole-elotetovaz-fa-205x106x90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/napsugar-fa-bejarati-ajto-100x210-szelen-uveg-jobb.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/temze-3-muanyag-bejarati-ajto-100x210-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/cando-ohio-inox-standard-muanyag-bejarati-ajto-100x210-bal.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kreta-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-gerebtokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/zebra-5-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-pallotokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/zebra-5-belteri-ajto-75x210-tele-jobb-pallotokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/zebra-5-belteri-ajto-90x210-melyenuvegezheto-jobb-pallotokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kreta-toloajto-szett-90x204cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/zebra-5-toloajto-szett-90x204cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/novadoors-nova-sts-419-toloajtoszett-88-5x205cm-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Falburkoló rustic
FSC-tanúsítványos, teakfából,  
mérete: 510 x 140 x 20 mm, 1 csomag = 0,143 m2,  
1 csomag ára: 3.490,- (1 m2 = 24.406,-)     25019461

Falburkoló Fineline white
FSC-tanúsítványos, teakfából, 
mérete: 510 x 140 x 20 mm, 1 csomag = 0,15 m2,  
1 csomag ára: 3.490,- (1 m2 = 23.267,-)   25027701

Falburkoló Fineline
FSC-tanúsítványos, teakfából,  
mérete: 510 x 140 x 20 mm, 1 csomag = 0,15 m2,  
1 csomag ára: 3.490,- (1 m2 = 23.267,-)    25019470

Falburkoló brix
FSC-tanúsítványos, teakfából, mérete: 510 x 140 x 20 mm, 
1 csomag = 0,15 m2,  
1 csomag ára: 3.490,- (1 m2 = 23.267,-)  25019489

1  Teakfa
2 m, átmérő: 5-7 cm 
3.490,- / db (1 fm = 1.745,-)  
25026744

2  Teakkorong
35 x 35 x 1,8 cm 
2.590,- / db  
25026762

3  Teakfa dekor / törölközőtartó
1500 x 450 x 100 mm 

25026753

rusztikus teakfából
3D-s falburkolók 

1

2

3

csomag

3.490,-

csomag

3.490,-

csomag

3.490,-

csomag

3.490,-

db

3.490,-
db

2.590,-
db

12.990,-

Újdonság!

Újdonság!

https://www.bauhaus.hu/teakfatorzs-2m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/teakfa-korong-o35cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/teakfa-torolkozotarto-letra.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/3d-wood-teak-rustic-valodi-fa-falburkolo-0-143m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/3d-wood-teak-fineline-white-valodi-fa-falburkolo-0-15m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/3d-wood-teak-fineline-valodi-fa-falburkolo-0-15m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/3d-wood-teak-brix-valodi-fa-falburkolo-0-15m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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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,-

* Csak egész szálban értékesítjük!

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,-

Uniglett
5 kg,  
930,- / zsák 
(1 kg = 186,-) 
20 kg,  
2.990,- / zsák 
(1 kg = 149,5)

60041322,  
66024826

zsák

930,-/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

Kézi 
gipszvakolat 
6-30 mm, 25 kg  
3.890,- / zsák  
(1 kg = 155,6)

66344232

zsák

3.890,-

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

minden projekthez!
Nagy mennyiségek

m²

1.350,-

m²

890,-/tól

m²

370,-/tól

hangszigetelő és tűzgátló, impregnált 
gipszkarton blue Acoustic
12,5 x 1200 x 2000 mm,  
3.240,-/tábla, 1.350,- / m² 
66420196           Csak egész táblában 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

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

m²

650,-/tól

Kőzetgyapotlemez MpN
műgyantakötésű kőzetgyapotszálakból 
készül, a tábla teljes keresztmetszetében 
víztaszító, hővezetési tényező: 
λD = 0,039 W/mK 
Csak csomagban értékesítjük!
60209759, 60209768

Kőzetgyapotlemez Mpe
hő- és hangszigetelő, többfunkciós kőzetgyapot, hővezetési tényező: λD = 0,037 W/mK  
Csak csomagban értékesítjük! 60209740, 60209731

MPE 50 1 csomag = 6 m² 5.670,- / csomag 945,- / m²

MPE 100 1 csomag = 3  m² 5.670,- / csomag 1.890,- / m²

MPN 50 1 csomag = 7,2 m² 4.680,- / csomag 650,- / m²

MPN 100 1 csomag = 3,6 m² 4.680,- / csomag 1.300,- / m²

λ = 0,039 W/mK

https://www.bauhaus.hu/knauf-mini-a-100-1250x1000x12-5mm-normal-gipszkarton.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rigips-blue-acoustic-rfi-2000x1200x12-5mm-impregnalt-tuzgatlo-hanggatlo-gipszkarton.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-nobasil-mpe100-100mm-kozetgyapot-hoszigeteles.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-naturoll-pro-039-50mm-uveggyapottekercs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-uniglett-gipszbazisu-simito-es-glettelohabarcs-20kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-uniglett-gipszbazisu-simito-es-glettelohabarcs-20kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-uniglett-gipszbazisu-simito-es-glettelohabarcs-5kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-handputz-6-30mm-kezi-gipszvakolat-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-perlfix-25kg-felrakogipsz.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-ud-3m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-ud-3m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-cw-50-2-75m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-uw-50-4m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-ua-50-2-6m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-ua-50-2-6m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-ua-50-2-6m-gipszkartonprofil.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/gipszkarton-alu-elvedo-23x23mm-300cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/gipszkarton-alu-elvedo-23x23mm-300cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/gipszkarton-alu-elvedo-23x23mm-300cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/knauf-insulation-nobasil-mpn50-50mm-kozetgyapot-hoszigeteles.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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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

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

60068385

zsák

2.690,-

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

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

zsák

3.590,-

Flexibilis fugázó silvercol
5 kg, széles színválasztékban, 
kül- és beltérben használható, 
vízlepergető, penészgátló, 
antibakteriális, svájci ezüst 
adalékszer hozzáadásával 
3.090,- / vödör   (1 kg = 618,-)

66414056

Csempe- 
ragasztó  
probau
25 kg, 1.150,- / zsák  
(1 kg = 46,-) 
raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 48 zsák): 
1.050,- / zsák  
(1 kg = 42,-) 66433024

zsák

1.050,-/tól

raklapos ár

Flexibilis ragasztó probAU
25 kg, C2Te minősítésű 
1.990,- / zsák (1 kg = 80,-)  
raklapos vásárlás esetén:  
1.890,- / zsák  (1 kg = 76,-)  
1 raklap = 48 zsák 
66088938

zsák

1.890,-/tól

raklapos ár

zsák

2.690,-/tól

raklapos ár

padlókiegyenlítő 
probau
25 kg, 3–15 mm,  
2.790,- / zsák,  
(1 kg = 112,-) 
Raklapos vásárlás  
esetén  
(1 raklap = 48 zsák): 
2.690,- / zsák  
(1 kg = 108,-)   
66214788

Flexibilis ragasztó s1
20 kg, C2TE S1 minősítésű,  
nagyméretű lapokhoz, meglévő burkolatokra 
történő ragasztáshoz, megcsúszásmentes  
3.990,- / zsák  (1 kg = 200,-)

66378675

zsák

3.990,-

Aljzatkiegyenlítő 
Novoplan Maxi
25 kg, 3–40 mm, 
szálerősítéses 
3.190,- / zsák  
(1 kg = 128,-)  
66520847

zsák

3.190,-

Kenhető szigetelés Mapelastic  
Aquadefense 
kül- és beltéren használható, 
7,5 kg 18.190,- (1 kg = 2.425,-)

66414524
15 kg 35.990,- (1 kg = 2.399,-)

66376509

18.190,-/tól

Tapadóhíd eco prim Grip
szilikahomok-tartalmú, kül- és beltéri használatra
1 kg 2.490,-  66153465 
5 kg 8.290,- (1 kg = 1.658,-) 66134637

Neutrális 
szaniter-
szilikon
átlátszó  
és fehér 
300 ml
(1 l = 5.300,-) 
65978601 
65978610

1.590,-

vödör

2.490,-/tól

3.090,-

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

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-s1-flex-flexibilis-csemperagaszto-20kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-silvercol-flexibilis-fugazo-5kg-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/probau-c1t-csemperagaszto-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/probau-c2te-flexibilis-csemperagaszto-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/probau-25kg-3-15mm-padlokiegyenlito.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/mapei-novoplan-maxi-25kg-szalerositeses-aljzatkiegyenlito.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-nivobond-25kg-onterulo-aljzatkiegyenlito.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lb-knauf-aquastop-plus-belteri-kenheto-vizszigeteles-5kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/mapei-mapelastic-aquadefense-kenheto-vizszigetelo-7-5kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/mapei-mapelastic-aquadefense-kenheto-vizszigetelo-15kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/mapei-mapelastic-aquadefense-kenheto-vizszigetelo-15kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/mapei-eco-prim-grip-5kg-tapadohid.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/soudal-semleges-szaniter-szilikon-attetszo-280ml.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ytong-25kg-vekonyagyazatu-falazohabarcs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ytong-25kg-vekonyagyazatu-falazohabarcs.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ytong-pef-600x200x50mm-elofalazolap.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/mapei-eco-prim-grip-1kg-tapadohid.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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1  Falicsempe estrella
29,8 x 59,8 cm, bézs és barna színben, 1,07 m² / csomag, 
8.410,- / csomag, 7.860,- / m² 66518259, 66518286

2  Dekorcsempe estrella
29,8 x 59,8 cm, bézs színű, strukturált felülettel,  
1,07 m² / csomag, 8.870,- / csomag, 
8.290,- / m² 66518277

3  Falicsempe estrella bar
7,8 x 23,7 cm, bézs színben, 0,7 m² / csomag,  
6.083,- / csomag, 8.690,- / m² 66518240

4  Mozaik estrella
29,8 x 29,8 cm, bézs színben,  
2.730,- / darab (1 m² = 30.742,-) 66518231

5  padlólap estrella
44,8 x 44,8 cm, bézs színű, mázas, 1,6 m² / csomag, 
9.584,- / csomag, 5.990,- / m² 66518198

6  padlólap estrella wood
14,8 x 59,8 cm, 0,9 m² / csomag, 
6.084,- / csomag, 6.760,- / m² 66518204

3

4

fagyálló 
peI IV

5 6

1

1

2

m²

5.990,-/tól

r9
fagyálló 

peI IV

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

1

2
1  Falicsempe  
Lucia
20 x 50 cm,  
bézs és barna  
színben,  
1,1 m² / csomag,  
4.389,- / csomag,  
3.990,- / m²
66378806,  
66378833

2  Dekor Lucia
20 x 50 cm,  
1,1 m² / csomag,  
7.579,- / csomag,  
6.890,- / m²
66378851,  66378842

3  padlólap  
Lucia
33 x 33 cm,  
fagyálló, PEI IV,  
1,44 m² / csomag,  
5.746,- / csomag,  
3.990,- / m² 
66378772

1

1

2

2

fagyálló 
peI III

3

m²

3.990,-/tól

2

Mozaik hexagon
1  márvány/üveg mix 

márvány, 25,5 x 29,8 cm, 34.083,- / m2 
2.590,-/db 66518189

2  kristály/kő mix, fehér, bézs, fekete, 
3D, 26,5 x 30,5 cm, 41.942,-/m2 
3.390,-/db 66518125, 66518134, 66518143

A készlet erejéig!

1

2

2

db

2.590,-/tól

1

2

1  Falicsempe brunei
25 x 75 cm, 1,5 m² / csomag, 10.485,- / csomag,  
6.990,- / m² 66385055

2  Dekor brunei
25 x 75 cm,  
7.890,- / db
(42.080,- / m2)

66385064

m²

5.690,-

5
m²

4.890,-/tól

1

2

3

4

1  Falicsempe sylvie
bézs színben, 20 x 60 cm, 
1,32 m²/csomag,  
6.455,- / csomag, 
4.890,- / m² 66570930

2  Falicsempe sylvie
bézs színben, virágos,
3 db / szett, 20 x 60 cm / db, 
5.490,- / szett
15.250,- / m2  66570958

3  Dekorcsempe sylvie
rózsamintás, bézs, 
2 db / szett, 20 x 60 cm / db,  
2.590,- / szett  
10.792,- / m2  66570967

4  bordűr sylvie
rózsamintás, bézs, 60 x 6,5 cm,  
1.590,- / db 66570976

5  Greslap sylvie
bézs színben, 20 x 60 cm,  
1,32 m² / csomag, 6.851,- / csomag, 
5.190,- / m² 66570949

1  Falicsempe stone
25 x 50 cm, világosbarna és 
sötétbarna színben, 
1,75 m² / csomag, 
5.758,- / csomag, 
3.290,- / m² 
66558529,66558510

2  Dekorcsempe 
stone
25 x 50 cm, 
1,75 m² / csomag, 
6.283,- / csomag, 
3.590,- / m² 
66558574

3  padlólap stone
33 x 33 cm mázas beltéri 
padlólap, 1,63 m² / csomag, 
6.504,- / csomag, 
3.990,- / m² 
66558501 3

peI III

1

m²

3.290,-/tól

Falicsempe Carina 
kétféle mintával
fényes, 30 x 60 cm,  
1,08 m2 / csomag,  
6.145,- / csomag,  
5.690,- / m2

66581215,  
66581224

fagyálló 
peI IV

m²

6.990,-/tól

https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-falicsempe-bezs-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-falicsempe-bezs-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-falicsempe-bezs-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-dekorcsempe-bezs-strukturalt-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-falicsempe-bezs-7-8x23-7cm-0-7m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-mozaik-bezs-29-8x29-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-mozaik-bezs-29-8x29-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-padlolap-bezs-44-8x44-8cm-1-6m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-padlolap-wood-14-8x59-8cm-0-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/stone-falicsempe-barna-25x50cm-1-75m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/stone-falicsempe-barna-25x50cm-1-75m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/stone-dekorcsempe-sotetbarna-25x50cm-1-75m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/stone-dekorcsempe-sotetbarna-25x50cm-1-75m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/stone-padlolap-barna-33x33cm-1-63m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lucia-falicsempe-barna-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lucia-falicsempe-barna-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lucia-falicsempe-bezs-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lucia-falicsempe-bezs-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lucia-falicsempe-bezs-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lucia-dekorcsempe-barna-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lucia-dekorcsempe-barna-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lucia-dekorcsempe-bezs-20x50cm-1-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/lucia-padlolap-barna-33-3x33-3cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/brunei-falicsempe-bone-25x75cm-1-5m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/brunei-dekorcsempe-granada-bone-25x75cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ege-tile-carina-dekorcsempe-mintas-kek-barna-mix-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ege-tile-carina-dekorcsempe-kek-barna-mix-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ege-tile-carina-dekorcsempe-kek-barna-mix-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sylvie-falicsempe-bezs-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sylvie-falicsempe-bezs-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sylvie-dekorcsempe-bezs-20x60cm-3db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sylvie-dekorcsempe-bezs-20x60cm-3db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sylvie-dekorcsempe-bezs-20x60cm-2db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sylvie-bordur-bezs-6-5x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/fliesen-hexagon-mozaik-marvany-mix-25-5x29-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/fliesen-hexagon-3d-mozaik-feher-mix-26-5x30-6cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/fliesen-hexagon-3d-mozaik-bezs-mix-26-5x30-6cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/fliesen-hexagon-3d-mozaik-bezs-mix-26-5x30-6cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/fliesen-hexagon-3d-mozaik-fekete-mix-26-5x30-6cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-falicsempe-barna-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/arte-estrella-falicsempe-barna-29-8x59-8cm-1-07m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/stone-falicsempe-vilagosbarna-25x50cm-1-75m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sylvie-padlolap-bezs-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sylvie-padlolap-bezs-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sylvie-padlolap-bezs-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sylvie-padlolap-bezs-20x60cm-1-32m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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fagyálló 
peI IV

r9

r9

fagyálló 
peI III

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

fehér 66580197,  
fekete 66580203

Greslap Art-tec
30 x 60 cm anyagában színezett, mázas,  
matt felületű greslap steel és  
offwhite színekben, extrém  
igénybevételre is, 1,08 m2/csomag 
9.601,- / csomag, 8.890,- / m2 
Raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 48 csomag) 
9.169,- / csomag, 8.490,- / m2 
23564354, 25586947

m²

7.590,-

r9

  
peI IV

m²

4.990,-/tól

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

r9

fagyálló 
peI IV

Greslap Teatro
marrone színben, fahatású, mázas, 
strukturált greslap, 30 x 60 cm,  
1,44 m2 / csomag, 5.746,- / csomag, 
3.990,- / m2

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

66569813

m²

3.790,-/tól

raklapos ár

Ara Grigio 

Ara Noce 

r9

fagyálló 
peI IV

Természetes kő beta és bianco
gránitból, polírozott, bézs és szürke színben, 
30,5 x 61 cm, 1,1163 m2 / csomag, 
bézs,  7.803,- / csomag, 6.990,-/m2   20242095 
Raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 48 csomag)  
7.469,- / csomag, 6.690,- / m² 
szürke, 7.692,- / csomag, 6.890,-/m2  13810383 
Raklapos vásárlás esetén:  
(1 raklap = 48 csomag)  
7.357,- / csomag,  
6.590,- / m²

m²

6.590,-/tól

raklapos ár

Falburkoló New Caroline
39 x 11,2 cm, kül- és beltérre egyaránt burkolható,  
1,2–3 cm vastag, 1,05 m² / csomag, 7.655,- / csomag, 
7.290,- / m² 
Raklapos vásárlás esetén (1 raklap = 32 csomag): 
7.340,- / csomag, 6.990,- / m² 66281171

fagyálló 

m²

6.990,-/tól

raklapos ár

Falburkoló természeteskő
10 x 40 cm, vékony természeteskő falburkoló,  
0,8-1,2 cm vastag, 0,288 m² / csomag,  
2.589,- / csomag, 8.990,- / m²  
Raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 144 csomag)  
2.359,- / csomag, 8.190,- / m2  20771377

m²

8.190,-/tól

raklapos ár

fagyálló 

Falburkoló Zebrina
60 x 17,5 cm, wood és bézs színben, kül- és beltérre egyaránt 
burkolható, 0,84 m² / csomag, 4.612,- / csomag, 5.490,- / m² 
Raklapos vásárlás esetén: (1 raklap = 64 csomag) 
4.192,- / csomag, 4.990,- / m² 
66607096 (66577427) 
66607102  (66577436)

m²

4.990,-/tól

raklapos ár

m²

3.890,-/tól

raklapos ár

r9

fagyálló 
peI V

Innováció

raklapos ár

m²

8.490,-/tól

m²

2.790,-/tól

raklapos ár

r10

fagyálló 
peI IV

Greslap rio
30 x 60 cm mázas greslap,  
1,14 m2 / csomag, 3.409,- / csomag, 
2.990,- / m2 
Raklapos vásárlás esetén:  
( 1 raklap = 72 csomag)  
3.181,- / csomag, 2.790,-/ m2 
26034634

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

https://www.bauhaus.hu/betera-blanco-padlolap-feher-fekete-33-3x33-3cm-1m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/cambia-padlolap-feher-59-7x59-7cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/cambia-padlolap-fekete-59-7x59-7cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/cambia-padlolap-fekete-59-7x59-7cm-1-43m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/palazzo-art-tec-greslap-steel-matt-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/palazzo-art-tec-greslap-offwhite-matt-30x60cm-1-08m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/rio-greslap-bezs-30x60cm-1-14m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/teatro-padlolap-marrone-30x60cm-1-44m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ara-padlolap-noce-18x62cm-1-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ara-padlolap-grigio-18x62cm-1-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ara-padlolap-grigio-18x62cm-1-9m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/dominart-new-caroline-falburkolo-krem-bezs-39x11-2cm-1-05m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/termeszetesko-falburkolo-10x40cm-0-288m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/beta-padlolap-bezs-30-5x61cm-1-1163m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/beta-padlolap-bezs-30-5x61cm-1-1163m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bianco-padlolap-szurke-30-5x61cm-1-1163m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/zebrina-falburkolo-wood-60x17-5cm-0-84m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/zebrina-falburkolo-beige-60x17-5cm-0-84m2.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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4.590,-/tól

1.990,-/tól

beltéri festék 
kisebb igénybevételnek kitett 
helyiségekben, matt, fehér, kb. 70 m²
  5 l 2.690,- (1 l = 538,-) 66245812 

10 l 4.390,- (1 l = 439,-) 66245821

15 l  5.990,- (1 l = 399,3) 66245830

Nedves kopásállóság*: 4
Fedőképesség*: 2

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 4-es skálán, ahol 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 Dulux 
A Nagyvilág színei
tartós színek gazdag  
választéka, matt,  
latex emulzió fal- és  
mennyezetfestésre, vízzel  
tisztítható bevonatot  
képez, ezért a  
szennyeződések,  
pecsétfoltok könnyen  
eltávolíthatók,  
kiadósság: 14 m² / l 
2,5 l  4.590,-  (1 l = 1.836,-) 

5 l     7.990,-  (1 l = 1.598,-) 
66208550

beltéri latex falfesték platinum 
matt
mosható,  dörzsölhető, szennyeződésnek 
ellenáll, penészálló, számos színben elérhető 
2,5 l  5.490,- (1 l = 2.196,-)

66586159

platinum Decor metálleffekt 
falfesték
vizes bázisú, teljes fedőképességű 
(kivéve az arany- és a gyöngyház szín), 
fémhatású, illetve gyöngyházfényű beltéri 
dekorációs festék fal- és egyéb felületekre, 
a festés eredménye a felület megfelelő 
megvilágításával kiemelhető, fokozható, 
arany-, bronz-, ezüst-, gyöngyház, sárgaréz 
és vörösréz színben 
750 ml  5.590,- (1 l = 7.453,4) 66608318

platinum decor fallazúr
beltéri, színes, nem teljes 
fedőképességű bevonóanyag, 
alkalmazásával antik hatású vagy 
színárnyalatokban gazdag, egyedi 
felületek alakíthatók ki, selyemfényű, 
porolódásra kevéssé hajlamos, 
világosabb alapfelületekre felhordva 
érvényesül a legjobban, különböző 
színekben 
750 ml  2.390,- (1 l = 3.186,-)    
66608406

beltéri falfesték héra Gold
matt, belső falfesték vakolt, beton-, 
gipszkarton és glettelt felületekre, fehér, 
színezhető

4 l   3.690,-  (1 l = 922,5) 66589866

15 l  7.990,- (1 l = 532,7) 66589857

Zománc magasfényű 2in1
zománc és alapozó egyben, különböző 
színekben, fára, fémre és kemény PVC-re, 
időjárás- és UV-álló, ütés- és karcálló,  
vízzel hígítható 
0,125 l 990,- (1 l = 7.920,-) 66240765

0,375 l 1.690,- (1 l = 4.506,7) 66240792

0,75 l 2.890,- (1 l = 3.586,7) 66241096

990,-/tól 2.690,-/tól

5.490,-

2.390,- 5.590,-
3.690,-/tól

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/dulux-a-nagyvilag-szinei-belteri-falfestek-bambuszliget-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-belteri-falfestek-feher-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/poli-farbe-platinum-matt-latex-belteri-falfestek-berkenye-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/poli-farbe-platinum-decor-metaleffekt-festek-arany-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/hera-gold-belteri-falfestek-feher-matt-4l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-bazisfestek-4-arktisfeher-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-mix-latexfestek-4-matt-2-5l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/swingcolor-2in1-szines-zomancfestek-okkerbarna-magasfenyu-0-125l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/poli-farbe-platinum-decor-fallazur-borostyan-0-75l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Zuhanykabin bamboo
íves, keretes, alsó- és felső görgős zuhany -
kabin, 5 mm vastag, mintás biztonsági 
üveggel, krómozott profilokkal, leeresztő 
szifonnal és akril zuhanytálcával,  
90 x 90 x 194 cm
66441300

68.000,-

Zuhanykabin KN/TX5
szögletes, keretes, görgős zuhanykabin, 
5 mm vastag, hullámmintás biztonsági üveggel, 
fényes, ezüstszínű profillal, zuhanytálca nélkül 
80 x 80 x 190 cm 96.990,- 66437248 
90 x 90 x 190 cm 101.990,-  66437381 
100 x 100 x 190 cm 115.190,-  66437406

A 100 x 100 x 190 cm méret csak vevőrendelésre kapható!

96.990,-/tól

Zuhanykabin bQC
szögletes forma, zuhanytálca nélkül, 2 db tolóajtóval,  
állítható fali profilok, ajtóélzáró szilikon tömítés  
mágnescsíkkal, dupla felső és szimpla alsó görgők,  
5 mm-es, átlátszó biztonsági üveggel, vízlepergető  
bevonattal, króm profilokkal 
80 x 80 x 190 cm 66587967 39.990,- 
90 x 90 x 190 cm 66587976 39.990,-

94.990,-

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

PC55 fehér kivitel 66587550

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

184.990,-

39.990,-

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,-

https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-bq80c-zuhanykabin-szogletes-80x80x190cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bamboo-zuhanykabin-talcaval-ives-90x90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sanplast-kn-tx5-80-zuhanykabin-szogletes-80x80x190cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-pc50-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x205cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-pc50-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x205cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-pc55-hidromasszazs-zuhanykabin-90x90x205cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/quick-line-trend-3-cl72-hidromasszazs-zuhanykabin-120x80x210cm-szogletes.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-salsa-tr20-hidromasszazs-zuhanykabin-120x120x228cm-ives.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Komplett  
mosdóhely  
retro
60 cm széles, fehér  
és barna színben,  
MDF-front, 3 részes:  
tükör: 60 x 75,8 cm, 
alsószekrény:  
60 x 80 x 45,5 cm, 
kerámiamosdó 
fehér 66593724 
barna 66593733

(Csaptelep nélkül!)

64.900,-

Mosdóhely sierra 
60 cm széles, fehér, magasfényű,  
a szekrény mérete: 60 x 51 x 39 cm,  
a tükör mérete: 60 x 65 cm, beépített mosdóval, 
LED-világítással (A osztály), 1 fiókos 
25368677 Csaptelep és dekoráció nélkül!

99.990,-

Tükör LeD-világítással 
primo 
40 x 60 cm, energiaosztály: A,  
IP20-védelemmel, semleges 
fehér fényű
66602985

17.990,-

Gurulós polc 
Vancouver
4 polccal,  
krómozott, görgős 
ma. x szé. x mé.: 
97 x 40 x 32 cm 
13082245

10.990,-/tól

Falitükör 
saneco
jobbos kivitel, fehér 
színű, magasfényű, 
krómozott 
fémfogantyú, 
szpotvilágítás, „e” 
energiaosztály, 
a tükör mérete:  
80 x 79,5 x 16 cm,  
a szekrény mérete: 
20 x 79,5 x 16 cm 
66424444

46.935,-

Mosdóhely Gemma 75
mosdó alsószekrény 2 ajtóval, beépített 
kerámiamosdóval, tükörrel, faliszekrénnyel, 
halogénvilágítással, a fényforrás energia osztálya: C,  
a lámpatest a következő energiaosztályú 
fényforrásokkal használható: A++ - E,  
szé. x ma. x mé.: 75 x 190 x 33,5 cm  
64.900,- 66361657 Csaptelep és dekoráció nélkül!

Fürdőszobabútor osLo
lapra szerelt, grafit/fehér színben, 
(kerámiamosdó, csaptelep és dekoráció nélkül) 

1  alsószekrény: 62 x 82 x 28 cm 12.990,- 25794926 
2  tükör: 60 x 68 x 10 cm 11.490,- 25794953 
3  állószekrény: 33 x 138 x 28 cm 21.990,- 25789755 
4  állószekrény: 62 x 137 x 28 cm (kép nélkül) 29.990,- 25792647 
5  alacsony szekrény: 33 x 82 x 28 cm (kép nélkül) 11.490,- 25793400 
6  faliszekrény: 68 x 33 x 28 cm (kép nélkül) 10.990,- 25794935 
7  magasszekrény: 33 x 195,5 x 28 cm (kép nélkül) 25.990,- 25794944

69.990,-

Mosdóhely 
saneco
3 ajtós, 2 fiókos, 
magasfényű, fehér 
színű, krómozott 
fémfogantyúk, 
szintezhető, krómozott 
lábak, a bútor mérete: 
86 x 88 x 50,3 cm, 
a kerámiamosdó 
mérete:  
88,2 x 65 x 50,3 cm
66424435 
Csaptelep és dekoráció 
nélkül!

1

2

3

8.990,-70.770,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/elita-retro-60-komplett-mosdohely-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/elita-retro-60-komplett-mosdohely-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/elita-retro-60-komplett-mosdohely-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/elita-retro-60-komplett-mosdohely-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/elita-retro-60-komplett-mosdohely-barna.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saneco-85t-j-falitukor-jobbos-80x79-5x16cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/saneco-85a-mosdohely-3-ajto-2-fiok.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/primo-tukor-led-vilagitassal-40x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/oslo-mosdo-alsoszekreny-28x62x82cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/oslo-falitukor-10x60x68cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/oslo-oldalsoszekreny-28x33x137cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/baden-haus-gemma-75-komplett-mosdohely-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/riva-sierra-komplett-mosdohely-feher-60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/venus-vancouver-allvany-krom-gurulos-4-polcos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Ülőkád riga
105 x 70 cm, 
acéllemez 
38.990,-
66551069

Kádláb ülőkádhoz

5.890,- / db
66551166

A készlet erejéig!

sarokkád Viola
140 x 140 cm, 3,2 mm vastag  

ABS-akril 
54.990,- 60067735

Kádelőlap  
Viola kádhoz

27.990,- 
66511577

54.990,-

14.990,-

Zuhanygarnitúra  
Vitalio start 100
kétfunkciós 
zuhanyfejjel,  
600 mm sínnel,  
állítható 
zuhanyfejtartóval, 
175 cm-es gégecsővel 
és szilikonfúvókákkal 
a könnyű 
vízkőmentesítéshez
66354620

Falsík alatti  
zuhanyrendszer  
Algeo square
falsík alatti, kétfunkciós 
csaptelep,  
fali zuhanycsatlakozó 
kézizuhanytartóval,  
20 x 20 cm-es,  
fém fejzuhany,  
150 cm-es zuhanycső,  
egyfunkciós kézizuhany,  
króm         
66573364

42.900,-

6.990,-/tól

Csaptelep- 
család brillant
mosdó 6.990,- 
13039188 
kádtöltő 10.990,- 
13039195   (kép nélkül) 
zuhany 7.190,- 
13039205   (kép nélkül)

Zuhanygarnitúra 
spitter
krómszínben, 85-110 cm-ig 
állítható magassággal, 
nemesacél fejzuhannyal, 
kézizuhannyal
25774496

Zuhany-
panel 
hawaii
20 cm-es 
fejzuhany, 
kézizuhany, 
fém zuhanycső
66638281

34.900,-

38.990,-

Újdonság!

Csaptelepcsalád start Loop
mosdó 19.990,- 
66373980

zuhany 20.990,- 
66374017   (kép nélkül)

kádtöltő 22.990,- 
66373999   (kép nélkül)

19.990,-/tól

Fürdőkád brasilia*
fehér, szaniterakril, 20 év garanciával**

170 x 75 cm, 88l 39.990,- 13221752

Kádláb:  3.570,- 20272870

Szakáruházainkban a kádhoz külön kádágy vásárolható.

* A kád le- és túlfolyó nem tartozék!  ** A feltételek teljesítése esetén.     39.990,-

22.990,-

3in1 csaptelepszett
fényes króm felület,  

1 karos mosdó-, 1 karos  
zuhanycsaptelep, zuhanyszett

66608275

szett

27.990,-

5.290,-

Kézizuhany 
Crometta 85 
Vario
2 funkciós 
66433635

https://www.bauhaus.hu/grohe-start-loop-mosdo-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/camargue-brillant-mosdo-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/schutte-3in1-mosdo-es-zuhany-csaptelep-zuhanyszettel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/novaservis-ferro-algeo-square-falsik-alatti-zuhanyszett.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/grohe-vitalio-start-100-zuhanyszett-2-funkcios.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/hawaii-zuhanypanel-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/teiko-viola-sarokkad-akril-140x140cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/teiko-viola-sarokkad-akril-140x140cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/jika-riga-acellemezkad-105x70cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/camargue-brasilia-170x75cm-akril-furdokad.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/hansgrohe-crometta-85-vario-zuhanyfej-2-funkcios.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/mixomat-spitter-zuhanyszett-3-funkcios-1.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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álló wC Metz 
mélyöblítésű, 
hátsó kifolyású, 
öblítőperem 
nélküli 23558843

21.990,-

Monoblokkos wC 
parva CLeAN oN 

mélyöblítésű, 
hátsó kifolyású, 

lecsapódásgátlós, 
Duroplast, wC-ülőkével, 

öblítő perem nélkül
23017043

44.990,-

* Az öblítőperem nélküli  
WC-nél nincsenek rejtett, 

nehezen tisztítható területek.  
A szabadalmaztatott 

öblítővíz-elosztó rendszer 
szimmetrikusan vezeti el  

a vizet a kagylóban, tökéletes 
öblítést biztosít.

Öblítőperem nélkül!*

Öblítőperem nélkül!*

11.990,-

beépíthető mosdó K110
57 x 47 cm, kerámia
66012195

Mosdó pop
fehér, 50 cm 
20074447

8.590,-

9.490,-

wC-ülőke  
MDF poseidon
fehér lecsapódásgátlóval
22207221

wC-ülőke bükk
valódi fa, fémzsanérokkal
13192898

9.890,-

szemetes VeNUs
pedálos,  
króm 3 l 2.240,- 13060542

króm 20 l 8.490,- 13060559

2.240,-

szobamérleg 
Apollo

fehér színű üvegfelület, 
digitális kijelző, egyszerű 

kezelőfelület, víz- és 
testzsírszázalék-mérő,  

150 kg-ig terhelhető 
20553326 

6.690,-

wC-kefe-
garnitúra 
Amicella
7 színben,  
wC-papír-
tartóval,  
65 cm magas, 
Ø: 19 cm, 
24587327, 
22976682, 
23015463, 
23049693, 
23050996, 
23059267, 
23059276

4.990,-

Fürdőszobai ülőke
krómváz, fehér színű ülőrész,  
47 cm magas, Ø 32 cm 
13010035

4.690,-

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,-

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 

A wC-ülőke külön 
megvásárolható!

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/poseidon-bukkfa-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/cersanit-pop-mosdo-50cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/apollo-szemelymerleg-uveg-max-150kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/poseidon-sari-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-lime.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-ezust.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-krom.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-pink.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/meissen-parva-melyoblitesu-hatso-kifolyasu-monoblokkos-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-strong-mosdo-46x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-soft-mosdo-47x60cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-melyoblitesu-fali-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/camargue-los-angeles-wc-uloke.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/sanotechnik-k110-mosdo-57x20x47cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/camargue-metz-hatso-kifolyasu-wc.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/furdoszobai-uloke-krom-feher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/venus-kozmetikai-szemetes-krom-3l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/venus-amicella-wc-kefe-garnitura-szaten.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Mosogatótálca
egymedencés, csepptálcás, le- és túlfolyóval,  
méret: 860 x 435 mm  
66062020

9.990,-

Lakótelepi 
mosogatótálca
középső  
csaplyuk-kialakítással, 
méret: 480 x 480 mm
65997314

10.990,-

Kerek mosogatótálca 
Inox
csaplyukkal, szűrő kosaras 
leeresztővel, szifonnal,  
Ø 490 mm 
66130699

11.990,-

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

39.990,-

Munkalap
hatalmas színválasztékban, igény szerint méretre vágva, 
táblaméret: 4100 x 600 x 38 mm 
Folyóméterben értékesítjük! 
66134284, 66371601, 66134211

fm

8.490,-Munkalap 
méret: 2600 x 60 x 28 mm, 
világostölgy, gránit-, bükk-, 
sötéttölgy, márványszínben 
1 tábla ára: 8.294,- 
3.190,- / fm 
66123893, 66123927, 66123884, 
66123909, 66123918 
Csak táblában értékesítjük!

A nálunk vásárolt 
munkalapokat 
ingyenesen 
méretre vágjuk!

fm

3.190,-

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

11.990,-

Mosogató csaptelep  
barcelona
króm, extra magas  
kifolyócső, egykaros, 
álló kialakítás
22321680

24.990,-

Mosogató-
csaptelep  
palma
magasfényű króm, 
oldalkaros,  
magasított lengőkarral,  
bekötési  
szerelvényekkel
20082529

12.990,-

7.890,-

Mosogatócsaptelep Maris
egykaros, álló, krómozott, 
kerámiabetétes, 360°-ban 
elfordítható kifolyócső
66071488

Mosogató csaptelep 
start edge
egykaros 66335476

5 év garanciával!

Munkalapok

mosogatótálcák

Mosogatószer- 

adagoló   
krómozott, 
beépíthető, 
pumpás,  
műanyag tartály

66627960

7.990,-

Csaptelepek,
Mosogató - 
csaptelep 
brillant
fali, kétkaros, klasszikus forma, 
krómozott 13032453

23.990,- 24.190,-

https://www.bauhaus.hu/camargue-brillant-fali-mosogato-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/camargue-palma-allo-mosogato-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/camargue-barcelona-allo-mosogato-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/grohe-start-edge-mosogato-csaptelep.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/livinox-n-144k-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/livinox-ec-145k-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/livinox-n-142ks-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/inox-blanco-flex-min-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/gorenje-siligor-km3-bezs-mosogatotalca.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-c-0-munkalap-marvany-260x60x2-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-c-0-munkalap-marvany-260x60x2-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-c-0-munkalap-marvany-260x60x2-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-c-0-munkalap-sotet-tolgy-260x60x2-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-c-0-munkalap-sotet-tolgy-260x60x2-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-c-0-munkalap-sotet-tolgy-260x60x2-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-c-0-munkalap-granit-260x60x2-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-c-0-munkalap-granit-260x60x2-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-c-0-munkalap-granit-260x60x2-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-g-0-munkalap-mocsari-tolgy-410x60x3-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-g-0-munkalap-mocsari-tolgy-410x60x3-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-g-0-munkalap-mocsari-tolgy-410x60x3-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-g-0-munkalap-mocsari-tolgy-410x60x3-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-g-0-munkalap-szurke-ravenna-410x60x3-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-g-0-munkalap-szurke-ravenna-410x60x3-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kaindl-g-0-munkalap-szurke-ravenna-410x60x3-8cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/kludi-maris-mosogato-csaptelep-allo.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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12.990,-

Ventilátoros fűtőkészülék 
termosztáttal  
Voltomat heating
3 fokozat: hideg / 1000 w / 2000 w, 
fém ház, IpX4 védelmi fokozat
20325659

olajradiátor 
burkolattal 

Voltomat heating
9 tagú, 3 fokozat:  

800 / 1200 / 2000 w,  
termosztáttal

21301713

19.990,-

hősugárzó
építkezésekhez, felújításokhoz,  

sárga színben, 3000 w, termosztáttal,  
2 fűtési fokozattal, kerámia fűtőelemekkel, 

fagyásveszély elleni védelemmel,  
nem melegedő fogantyúval,  

20 m²-es helyiségekhez ajánljuk   24634658
14.990,-

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

49.990,-

csomag

890,-/tól

raklapos ár

hengeres vegyesfa-brikett*
10 kg, fűtőérték: 18 MJ/kg 
920,- / csomag (1 kg =92,-) 
raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 96 csomag)  
890,- (1 kg = 89,-) 66491493* Kizárólag háztartási mennyiségben!

barnaszénbrikett  
hordtáskában*
10 kg, 1.090,- (1 kg = 109,-) 
raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 96 zsák) 

1.030,- / zsák (1 kg = 103,-) 
60165842

zsák

1.030,-/tól

raklapos ár

31.490,-/tól

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

89.990,-
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

Fabrikett keményfa*
fűtőérték: 17,5 – 19,5 MJ/kg 
10 kg/csomag,  
920,- / csomag (1 kg = 92,-),  
raklapos vásárlás esetén  
(1 raklap = 96 csomag)
890,- / csomag (1 kg = 89,-) 
66040196

csomag

890,-/tól

raklapos ár
köteg

750,-/tól

raklapos ár

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 = 78,9)
66449988

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

64.990,-
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,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-olajradiator-feher-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-ipari-hosugarzo-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/voltomat-heating-ipari-hosugarzo-sarga-3000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/globo-elektromos-kandallo-2-fiokkal-feher-2000w.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/thalia-nera-plus-lemezkandallo-6-5kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/wamsler-comfort-lemezkandallo-8kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/diplomat-lux-csempekandallo-9kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/termorobot-lux-lemezkandallo-sutovel-12kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/napraforgobrikett-9-5kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ruf-kemenyfabrikett-10kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/hungarorekord-hengeres-vegyesfabrikett-10kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/union-barnaszenbrikett-hordtaskaban-10kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/tuzifa-kalodaban-1m3-akac.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Vásárlásával most egy Hisense H55U7A 
55” képátmérőjű, 4K UhD, LCD-televíziót is nyerhet!  
Az akció részleteiről, kérjük, tájékozódjon a www.hisense.hu/bauhaus oldalon!

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

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

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

hisense 
inverteres splitklímák

1  hisense silentium 
kiváló energiahatékonyságú  
(hűtés: A+++, fűtés: 2,6 kw A+++,  
3,5 kw A++), szupercsendes klíma, 
-20 °C-ig fűtésre is alkalmas, 
távvezérlés okostelefonról opcionális 
Wi-Fi-modullal, 3 év garanciával 
2,6 kW 290.000,- 66639655 
3,5 kW 310.000,- 66639664

Az ár tartalmazza a beszerelés díját! 
Vevőrendelésre!
2  hisense eCo 

jó energiahatékonyságú 
(hűtés: A++, fűtés: A+),  
csendes üzemmód, -15 °C-ig kiegészítő  
fűtésre is alkalmas, távvezérlés  
okostelefonról opcionális 
wifi modullal, 3 év garanciával 
2,6 kW 195.000,- 66639673 
3,4 kW 210.000,- 66639682 
5 kW 290.000,- 66639691 
7 kW 340.000,- 66639707

Az ár tartalmazza a beszerelés díját! 
Vevőrendelésre!

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

41.990,-

Dizájnkandalló sütővel Gourmet
563 x 1128 x 435 mm, fűtési  
teljesítmény: 7,1 kW, fűthető légtér: 280 m³, 
füstcsőátmérő: 150 mm, füstcső  
csatlakozása: felső, tüzelőanyag: tűzifa, 
fahasáb mérete: max. 50 cm, hatásfok: 81,1%, 
dupla falú kandallótest: 4+3 mm, Clean 
Plus meleg levegős üvegtisztítási rendszer, 
kétszeres hőhasznosítás, súly: 133 kg 
66607731 A terméket vevőrendelésre árusítjuk!

299.990,-

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

Vízteres kandallóbetét Ferlux Cw-20
169.990,- 66236223

113.990,-
zsák

1.420,-/tól

raklapos ár

Fapellet*
15 kg / zsák 1.460,- / zsák (1 kg = 97,33) 
raklapos vásárlás esetén:  
(1 raklap = 55 zsák)  
1.420,- / zsák (1 kg = 94,67) 
66396172

Gyermekvédőrács ben
fekete, porszórt fém,  
szélessége: 90-300 cm, 
magassága: 75 cm 
20114848

fűtésre is!*
Splitklíma

195.000,-/tól

2 1

* A splitklímával történő fűtés nagyon gazdaságos, az év bizonyos szakaszaiban a kondenzációs gázkazánnál gazdaságosabban működik. 
A klímaberendezések energiatakarékos üzemeltetését az teszi még kedvezőbbé, hogy készülékünk üzemeltetéséhez két kedvezményes 
villamosenergia-tarifa közül is választhat. A „H” és „GEO” (csak a Silentium és az Eco 7 kW) tarifákkal akár éjszakai áram árán is 
vásárolható energia a klímával  történő fűtéshez. A részletekről, kérjük, érdeklődjön áramszolgáltatójánál!

Újdonság!

beszereléssel együtt!

https://www.bauhaus.hu/wamsler-matra-ontvenykandallo-6kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ambasador-e-vizteres-csempekandallo-17-5kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/santiago-kandallo-homokkoves-6kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/panadero-gourmet-eco-design-dizajnkandallo-sutovel-7-1kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/union-barnaszenbrikett-25kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/fenyokeverek-fapellet-15kg.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/dolle-ben-gyermekvedoracs-kandallohoz-278x71cm-fekete.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/ferlux-c-20-ontveny-kandallobetet-12kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/hisense-eco-easy-inverteres-splitklima-szerelessel-2-6kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/hisense-silentium-inverteres-splitklima-szerelessel-2-6kw.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.hisense.hu/bauhaus?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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77.990,-/tól

extra 
vékony!

4.490,-/tól

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

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

9.990,-/tól

Fellépő
2 fokos 
4.490,-
10092245

3 fokos 
5.990,-
10092276

7.990,-/tól

25.990,-

bordázott  
fokok

szétcsúszást  
gátló gurtni

önbiztosító  
kampó

19.990,-/tól

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

26.990,-

Alumíniumállvány
3-5 méteres 
munkamagasság, 
beltéren is használható,  
lépcsőn is felállítható,  
flexibilisen állítható a  
faltávolság, kilépés-
gátlóval ellátott, 
időjárásálló munkafelület

77.990,- 66282448

Kitámasztócsomag 
az alumíniumállványhoz:

29.990,- 66283256

sokcélú  
alumíniumlétra 
fokok száma: 3 x 7,  
munkamagasság: 4,90 m, 
súly: 10,6 kg, szállítási  
méret: 1,95 m 
19.990,- 66574491

fokok száma: 3 x 9, 
munkamagasság: 6,30 m, 
súly: 16 kg, szállítási  
méret: 2,70 m 
25.990,- 66574507

fokok száma: 3 x 11,  
munkamagasság: 7,40 m,  
súly: 18 kg, 
szállítási méret: 3,1 m 
34.990,- 66574516

7.990,-/tól

háztartási létra 
csúszásgátlóval 
2 fokos  
7.990,- 
66573601

3 fokos  
9.990,- 
66573610

4 fokos  
12.990,- 
66573638

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

7.990,-  25696147

5 fokos, munka- 
magasság: 3 m

9.490,-  
25696156

6 fokos, munka- 
magasság: 3,2 m

11.990,-   
25696165

Univerzális, 
csuklós  
alulétra
4 x 3 fokos
66282439 

állványok
Háztartási létrák,

A termék a webshopunkban 
is megvásárolható! 

https://www.bauhaus.hu/acel-fellepo-2-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/corda-aluminium-haztartasi-letra-4-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/jkh-haztartasi-letra-fem-2-fokos-csuszasgatloval.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/stabilomat-extra-lapos-aluminium-fellepo-2-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/centaure-univerzalis-aluminiumletra-3x7-fokos-din-en-131.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/centaure-csuklos-aluminium-letra-4x3-fokos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/centaure-3in1-aluminium-letraallvany-3m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/centaure-classik-aluminium-allvany-5m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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Nagy teherbírású polc
5 polcos, szé. x ma. x mé.: 90 x 180 x 40 cm, 
teherbírás: 175 kg, munkaasztalként  
is használható 10570279

10.975,-8.490,-

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

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
65  
kg

KÖNNYEN SZERELHETÔ

A termékeket dekoráció 
nélkül forgalmazzuk!

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)

extra erős kivitel!

18
0

 c
m

50 cm 120 cm

19.990,-/tól

Terhelhetôség
 polconként*

kb. 
450  

kg

MeGA
terhelhetősége 

polconként*

*Egyenletes terhelés esetén.

biztonsági tároló  
security box mini
külső méret: 19,5 x 24 x 19 cm,  
zárszerkezet: elektronikus, ajtó / korpusz 
fala: szimpla / szimpla, záródás: 1 oldalon,  
2 ponton, súly: 3,04 kg
23519628 Dekoráció nélkül!

8.490,-

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

14.990,- 29.990,-

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

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,-

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
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

Dekoráció nélkül!

biztonsági tároló bh2
6 számjegyű kóddal programozható,  
mappák tárolására is alkalmas, 
méretek: 43,8 x 30 x 40 cm, 
súly: 18 kg, vésznyitó kóddal
10153328

31.990,-

db

1.210,-/tól

https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xs-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-13-2l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-m-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-30l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xl-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-70l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/regalux-clear-box-xl-muanyag-tarolodoboz-atlatszo-70l.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/zeller-s-fenyo-fadoboz-9-l-20x15x30cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/zeller-m-fenyo-fadoboz-18-l-30x15x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/zeller-l-fenyo-fadoboz-28-8-l-24x30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/zeller-l-fenyo-fadoboz-28-8-l-24x30x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/gorgos-muanyag-tarolo-10-fiokos-38x30x105cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/gorgos-muanyag-tarolo-10-fiokos-38x30x105cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-6-fiokos-30x38x67cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-3-fiokos-64x41x69cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/muanyag-gorgos-tarolo-4-fiokos-30x38x67cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/regalux-combi-nagy-teherbirasu-allopolc-5-polcos-180x90x40cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/regalux-fem-allopolc-feher-5-polcos-188x100x45cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/regalux-xl-nagy-teherbirasu-allopolc-kek-5-polcos-180x120x50cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/security-box-mini-butorszef.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/security-box-bh1-butorszef.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/security-box-bh-4c-butorszef.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/security-box-bh2-butorszef.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
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5.990,-/tól

Műfenyő 
wonder white
90 cm 5.990,-
66391168

150 cm 11.990,-
66323569

LeD-szarvasdekoráció
szarvas szánnal, kb. 66 cm magas, 
14 m LeD-fénytömlőből , 
kül- és beltérre egyaránt, Ip44,  
energiaosztály: A – A++
23328815

hóember
önfelfújós hóember,  
színes LeD-fényekkel, 
100% poliészter, talajhoz 
rögzíthető, Ip44,  
kb. 120 cm magas, 
energiaosztály: A+ 
25535675

12.990,-

9.990,-/tól

party fényfüzér
kültéri, e27-es, színes 
fényforrásokkal
25 w  9.990,- 
20276368

LeD 10,8 w  13.990,-   
66508913

Üveggömb
8 cm  
66614272

db

590,-

db

1.350,-

Üvegtoboz 
3 db (1 db = 116,67)

66620659

3 db

350,-

álló hóember
60 cm 66613394

Kültéri 
LeD-fényfüzér
természetes fehér, 

multiszínes és  
melegfehér,  

energiaosztály: A – A++,
120 db LeD 

2.990,-  66558857, 
66560144, 66566692

180 db LeD 
3.990,-  66627076, 
66566319, 66560126 

240 db LeD 
4.490,-  66627085, 
66566337, 66566489 

320 db LeD 
5.890,-  66558866, 
66558875, 66558893

480 db LeD 
multiszínes és melegfehér 

8.490,-  
66627094, 66625593

2.990,-/tól

5.990,-/tól

Fényfüzér Micro Cluster
560 LeD-es természetes fehér, 
melegfehér és multiszínes 
5.990,- 
66566504, 66566513, 66566531
800 LeD-es természetes fehér 
és multiszínes 8.690,- 
66558963, 66558954
1000 LeD-es természetes fehér 
és multiszínes 10.490,- 
66627128, 66627119

Üveggömb
7 cm 66617226

db

690,-

db

3.990,-

Mintás üveggömb
10 cm  
66559531

db

6.890,-

16.990,-

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

Ülő hóember
44 cm 66613385

karácsonyra!
BAUHAUS ajándékkártya

https://www.bauhaus.hu/globo-nirvana-kulteri-fenyfuzer-10-izzos.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/onfelfujo-hoember-led.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/tween-light-dekorszarvas-szannal-14m-es-led-fenytomlovel.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/dekortrend-wonder-white-mufenyo-90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/dekortrend-wonder-white-mufenyo-90cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
 https://www.bauhaus.hu/kulteri-fenyfuzer-120-led-es-hidegfeher.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/informaciok/szolgaltatasok/ajandekkartya/?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49


30 31 Ahol a jobb termékek  kevesebbe kerülnek...

990,-/tól

elemes

LeD-angyalhaj 
fényfüzér
beltéri, 360 égővel, 
melegfehér, kb. 1,9 m,  

4 m-es kábellel

24724814

4.990,-

LeD-fénytömlő
kültéri, Ip44, 
6, 9, 18 és 36 m hosszúságban, 
hidegfehér, melegfehér, kék, 
piros, sárga és multiszínes 
színben, energiaosztály: e,  
6 m 6.990,- 66508922 
9 m 9.990,- 23643581 
18 m 17.990,- 20526028 
(csak hideg- és melegfehér) 

6.990,-/tól

Nordmann King 
műfenyő

210 cm  22.990,- 
66391098 

240 cm  35.990,- 
66391104

több méretben 240 cm-ig

db

22.990,-/tól

Üveggömb szett
20 db, 6 cm (1 db = 134,50)

66621306

Műanyag gömbszett
30 db, 6 cm (1 db = 86,34)
66619772

2.590,- 2.690,-

Üveggömb szett
20 db, 6 cm (1 db = 134,50)

66621333

db

890,-

2.690,-

Mintás 
üveggömb
8 cm 
66547341

db

890,-

LeD-fényfüggöny
kültérre és beltérre egyaránt ajánlott, 120 db LeD-del,  
2,9 m széles, 10 m-es vezetékkel, energiaosztály: A – A++
23190689 5.990,-

elem 
bAUhAUs, 
Ultimate 
power
AAA és AA,  
4 db / csomag 

349,- / csomag
(1 db = 87,25)

66256540, 66256531

Üveggömb 
7 cm
66617527

db

990,-

Üveggömb 
7 cm
66617679

db

750,-

Mintás 
üveggömb
8 cm
66547332

db

990,-

Üveggömb 
8 cm
66617536

beltéri LeD-fényfüzér
kültérre is ajánlott, elemmel  
működik, időzítővel felszerelt,  
meleg fehér LeD,  
energia osztály: A – A++,

30 db LeD-del 990,- 22808226 

80 db LeD-del 2.990,- 22797865 

160 db LeD-del 4.990,- 22814658

A csomagolás nem tartalmazza az elemeket!

https://www.bauhaus.hu/tween-light-belteri-fenyfuzer-30-led-es.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/bauhaus-ultimate-power-alkali-mikroelem-aaa-1-5v-4db.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/tween-light-belteri-fenyfuzer-360-led-es-angyalhaj.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/globo-light-tube-led-fenytomlo-kek-6m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/dekortrend-nordmann-king-mufenyo-210cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/dekortrend-nordmann-king-mufenyo-210cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/tween-light-kulteri-fenyfuggony-120-led-es.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49


www.bauhaus.hu www.facebook.com/bauhausszakaruhazak
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Vágott 
nordmann fenyő
160–220 cm
66455666

db

7.990,-

Picea omorica 
konténerben
magasság: 60-80 cm
66268323

4.890,-

Cukorsüvegfenyő (Picea glauca con.) színes cserépben
cserépméret: 19 cm, magasság: 40-50 cm,  3.390,- 78785465

cserépméret: 21 cm, magasság: 50-60 cm,  4.490,- 79007481

Citromfa
cserépméret: 19 cm, 
magasság: 45-50 cm 
78714894

7.990,-

Karácsonyfatalp
ajánlott: 230 cm magasságig,  

max. törzsátmérő: 11 cm,  
3 l-es víztartály 22884077

+ zsák a tűlevélmentes 
eltakarításhoz!

12.990,-

További fajták és méretek  
kaphatók szakáruházainkban!

valamint a fenyő törzsét megfaragjuk!
Kérésére a fenyőt hálóba csomagoljuk,

A termék a webshopunkban is megvásárolható! 

db

3.390,-/tól

Pillangóorchidea (Phalaenopsis)
fehér színű, kerámiakaspóban, cserépméret: 
12 cm, 3 virágszár, 18+ virág 79076588

db

3.990,-

https://www.bauhaus.hu/krinner-basic-karacsonyfatalp-m.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/vagott-fenyo-nordmann-160-220cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49
https://www.bauhaus.hu/vagott-fenyo-nordmann-160-220cm.html?utm_source=issuu&utm_medium=cpc&utm_campaign=2018ND0047&utm_term=&utm_content=kw49

