


Имате въпроси, свързани с оборудването и обзавеждането на банята?
Mr. Bricolage е на разположение на всички влюбени в дома си – онлайн или в най-близкия до вас магазин от 
веригата! Всеки от консултант-продавачите ни в сектор Баня ще се радва да помогне с информация и съвет за 
избор на оборудване, иновативни технологии, характеристики на продуктите, монтаж и поддръжка, както и за 
цялостни решения за баня, дизайн и функции!
Ако имате въпрос или просто търсите съвет за избор на най-подходящо санитарно оборудване или мебели за 
баня – не се колебайте да ни попитате на www.mr-bricolage.bg

осветление

санитария

Отопление / вентилацияВик инсталации

плочки санитария

Светослав, 33 г. - Благоевград
С Mr.Bricolage от: 4 г.

Интереси: риболов, кино, 
Формула 1

Светослав ще ви каже кои са
специфичните изисквания при
проектиране на осветлението 
в банята.

Диана, ª - Русе
С Mr.Bricolage от: 6 г.

Интереси: разходки сред 
природата

Диана може да ви каже 
много за параваните и за душ 
кабините.

Неделчо, 40 г. - Пловдив
С Mr.Bricolage от: 9 г.

Интереси: спортен риболов

Как да изберете подходящата 
лира за баня и вентилатор? 
Попитайте Неделчо.

Николай, 27 г. - Плевен
С Mr.Bricolage от: 3 г. 

Интереси: коли, дрифт

За да разберете как да напра-
вите добра хидроизолация на 
поддушовото пространство 
потърсете Николай.

Ивайло, 32 г. - София Люлин
С Mr.Bricolage от: 5 г.

Интереси: риболов

Ивайло е вашият човек,
ако ви интересува всичко, 
свързано с ВиК инсталациите.

Катя, ª - Бургас
С Mr.Bricolage от: 7 г.

Интереси: гоблени,  
четене на книги

Какви плочки да изберете в 
зависимост от големината на 
банята Ви? Потърсете Катя.

HOMEПредставяме марките                и                          на Mr.Bricolage - Франция,  
за която са подбрани продукти с високо качество на атрактивни цени.
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4Екипът на Мосю Бриколаж е подбрал продукти, които  
пестят вода и с това допринасят за опазването на околната среда.

запознайте се с нашите консултанти



Скъпи клиенти, 

Банята е убежището, което действа освежаващо, релаксиращо и съживяващо. Това е единственото място, където 
човек остава насаме с мислите си и далеч от работното ежедневие. След изморителен ден там намираме наслада 
за сетивата и черпим енергия за предстоящите задачи. Ако не ви достига място в банята или просто искате да 
подобрите нейната функционалност, на следващите страници  ще откриете всичко, от което имате нужда, за да 
преобразите своята баня в приказно красиво и практично място.

Приятно четене и ще ви очакваме в магазина!

С радост и нетърпение, 
Екипът на Mr. Bricolage - България

Цените са валидни до 30 септември 2017 
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НАТУРАЛНИ ЦВЕТОВЕ: СПОКОЙСТВИЕ И УЮТ

И за вас ли банята е едно от най-важните помещения в 
дома? Когато обзавеждате новата си баня или освежавате 
старата, сигурно се чудите какъв цвят да изберете за 
интериора в банята. 
При избора на цвят за банята няма правилно или грешно 
решение – всички цветове са добре дошли, стига да са в 
хармония със собствения ви вкус и усещане. 
Все пак, ето нашите препоръки при избора на водещ 
цвят. Първо помислете за настроението, което искате 
да създава банята. Определете също кои нюанси ще 
направят вашата баня по-голяма, по-топла и приветлива. 
Преценете дали предпочитате цветове, които да 
стимулират сетивата ви сутрин или по-спокойни нюанси, 
които ще ви отпуснат в края на работния ден. 

Натуралните цветове никога не излизат от мода. За уютна 
и комфортна атмосфера в банята изберете дискретни и 
релаксиращи цветове като бежово, сиво и шоколад. Те 
ще внесат топлина и мекота в помещението, а и ще ви 
дадат възможност за най-различни цветови комбинации. 
Не пренебрегвайте и факта, че следите от варовиковата 
вода не личат толкова силно върху натуралните цветове, 
колкото върху черното например. 
Към цветовете от натуралните палитра винаги можете да 
добавите цветни акценти чрез аксесоари и декоративни 
елементи. Килимче и кърпи в тюркоазено синьо 
например ще създадат перфектна хармония между 
кафявото и синьото.
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ЗЕЛЕНО: СПОКОЙСТВИЕ И СВЕЖЕСТ

Зеленото е цветът на 2017г според 
Pantone Color Institute. Зеленият цвят 
символизира природата, действа 
успокояващо и релаксиращо. Неговото 
присъствие в дома носи свежест, 
спокойствие и допринася за ободряващо 
начало на деня. 
Зеленото е подходящо за почти 
всеки стил в банята – съвременен, 
минималистичен, винтидж или 
рустикален. Съчетава се идеално с 
дървени мебели и аксесоари. Зеленото 
успешно се комбинира с бял, кафяв, 
жълт цвят.  



РОЗОВО-ЛИЛАВИ ЦВЕТОВЕ: 
РОМАНТИКА И ТОПЛИНА 
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Розовият цвят носи чувственост, зарежда 
с енергия, сякаш излъчва благоухание. 
Розовото е романтичен цвят, който придава 
топлина в банята. Добре се комбинира 
с неутрални цветове. Светлото пастелно 
розово прекрасно се слива с меките 
керамични линии и дървените аксесоари, 
като създава неповторим и изтънчен 
интериор. За да внесете цветен акцент, 
добавете стени с флорални пана.
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ЧЕРНО: ЕЛЕГАНТНОСТ И ИЗИСКАНОСТ

Простотата и модернизмът на черното ще 
внесат усещане за лукс и елегантност в банята. 
Този цвят рядко доминира в банята, често е 
допълващ и подчертава различните елементи 
от интериора, като му придава класическа 
елегантност. Най-често срещаната комбинация 
е черно с бяло. Чрез нея най-лесно се постига 
модерна, изчистена и минималистична визия. 
Комбинацията на черно и бяло е особено 
подходяща за малки пространства, тъй като 
допринася за визуалното разширяване на 
помещението. За да маркирате контрастите 
между цветовете, добавете декоративни 
аксесоари в червено, черно или бяло.



умивалник

лира

душ
вана

извод на вода врата

прозорец
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ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

КОМФОРТНА И ЕРГОНОМИЧНА БАНЯ

Вземете точните 
размери: височина, 
дължина и ширина 
на помещение-
то. Отбележете 
разположението на 
вратите и прозорци-
те и посоката им на 
отваряне. 

Маркирайте върху 
плана мястото на 
съществуващите 
изводи за входяща 
вода и тези за от-
веждане на водите, 
както и изводите 
за електрическо 
захранване.

Пространство за  
движение пред мивката: 
минимум 60см

Пространство за  
движение пред ваната: 
минимум 70см 

Пространство за  
движение пред душа: 
минимум 80см

Пространство за сушене  
и обличане:  
минимум 1м

Пространство за  
движение пред тоалетната 
чиния: минимум 60см

Ако банята ви е малка и не разполагате с толкова място, има и други решения. Можете например да изберете 
плитък шкаф или параван за душ с плъзгаща или сгъваема врата. 

Определете мястото на 
санитарната керамика 
(мивка, тоалетна чиния, 
вана и/или душ каби-
на, шкафове и други) в 
зависимост от изводите за 
входяща и изходяща вода. 

Маркирайте мястото на 
електрическите уреди - 
бойлер, печка или лира за 
баня. При разполагане на 
контакти и електрически 
уреди, обърнете внимание 
на препоръките ни за 
сигурност в мокри поме-
щения. Повече за тях
вижте на стр.45.

Когато правите плана на новата си баня, помислете за удобството и лесното 
движение в нея. Предвидете достатъчно място между различните елементи, 
за да улесните използването на оборудването и придвижването в банята. 

НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ПРИ 
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОМЕНИ В БАНЯТА
Отделете си достатъчно време да анализирате нуждите и навиците на вашето 
семейство. Отговорете си на няколко важни въпроса – колко души сте в 
домакинството, кой ще използва банята, кога, искате ли да оптимизирате 
пространството? След това измерете площта и височината на помещението и 
начертайте план на новата си баня. 
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КАК ДА ОСВЕТИТЕ ДОБРЕ 
ВАШАТА БАНЯ?

ИКОНОМИЯ И ЕКОЛОГИЯ

Светлината е важен елемент в обзавеж-
дането на банята. Препоръчваме ви 3 типа 
осветление за банята: 

1. ОСНОВНО ОСВЕТЛЕНИЕ 
То трябва да бъде меко и приглушено, за да създава 
релаксираща и уютна атмосфера. Монтирани на тавана, 
плафонът и вградените спотове разпръскват идеално 
светлината в цялото помещение. 

2. ФУНКЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Позиционира се около умивалника и огледалото, 
където прекарвате най-много време. Позволява да 
виждате отлично, без да е прекалено натрапчиво, тъй 
като много често ползвате банята рано сутринта. 

3. АМБИАНС ОСВЕТЛЕНИЕ
То придава характерния облик на всяка баня и създава 
атмосфера. LED ленти, насочени спотове или цветни 
акценти – това са елементите, които ще превърнат 
вашата баня в уютно помещение, където да можете да 
релаксирате с удоволствие. 

ТЕРМОСТАТЕН СМЕСИТЕЛ – 
СИГУРНОСТ И УДОБСТВО 
Термостатният смесител е си-
ноним на комфорт и удобство в 
банята, тъй като е снабден със 
защита от изгаряне – темпера-
турата може да се настрои на 
желано от вас ниво, например  
38°C. 

Къпането представлява около 39% от консумацията на 
вода в дома. Ако изберете смесител и душ с аератор, 
ограничител на дебита или термостатен смесител, ще 
направите значителна икономия на вода без да се 
отказвате от комфорта в банята. 

Вижте нашите предложения за осветление в 
банята на стр.44 и 45. 

ВОДОСПЕСТЯВАЩ АЕРАТОР 
м 24, хром   ref. 821950     5,49лв.

ВОДОСПЕСТЯВАЩ  
ШЛАУХ ЗА ДУШ
дължина 1,50м,  
12 л/мин, защита срещу 
усукване/скъсване, 
двойна оплетка, хром
ref. 821796     16,99лв.

ВОДОСПЕСТЯВАЩ ДУШ
9 л/мин, 3 струи на водата, 
самопочистваща функция, хром
ref. 821798     11,99лв.
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Ивайло,  
сектор Баня
Mr.Bricolage

Ако имате възможност, започнете да планирате промените в банята преди изграждането 
на водопроводната и канализационна инсталация в стените и пода. Това ще Ви помогне 
да ги изградите съобразно новия проект, а не в последствие да се съобразявате с тях 
като даденост. Изготвянето на точни чертежи не само улеснява работата на майсторите, но 
гарантира и точно изпълнение на дизайнерския проект, защото мястото на всеки извод 
за захранване или оттичане на водата е от съществено значение за финалната визия на 
банята. 
Най-често използваните тръби за монтажа на ВиК инсталацията, са от полипропилен. Той е 
високо устойчив на корозия материал, с висока якост на опън и изключително устойчив на 
химикали. Също така, полипропиленът е и лесен за обработка. Температурният диапазон 
на експлоатацията му е от -20 до +110°С. Това позволява тръбите да се монтират при 
отрицателни температури, а също така да се експлоатират при повишени положителни 
температури.

PVC тръби и фитинги:
PVC тръба

PVC тръба

PVC дъга

PVC дъга

PVC ръзклонител

ref:

910717

910718

908364

908372

908431

2м, ф50х1,8

2м, ф110х1,8

ф50/45

ф50/87

ф50х50/45

цена:

5.49лв./бр.

12.99лв.

0.75лв.

0.85лв.

1.49лв.

ЗА КАНАЛ

Хромови фитинги:
Коляно нипел 

Нипел

Нипел

Нипел

ref:

905778

905738

905739

905747

1/2, хром

3/8-3/8, хром

1/2-3/8, хром

1/2-1/2, хром

цена:

3.29лв.

1.39лв.

1.79лв.

1.79лв.

ЗА ЧИСТА ВОДА

Полиетиленови тръби и фитинги:
Полиетиленова тръба PN10

Коляно

Нипел мъжки

Съединител

Тройник

Тройник женски

ref:

911185

911133

911125

911077

911170

911180

ф25х2

ф20

ф25х1/2”

ф25

ф25

ф25х1/2”

цена:

1,59лв. на лм

2,19лв.

1,49лв.

2,69лв.

3,29лв.

2,89лв.

ЗА ЧИСТА ВОДА

Тръби с алуминиева вложка и фитинги:
Тръба с алуминиева вложка

Връзка двустранна

Връзка женска

Коляно женско

Коляно мъжко

ref:

906055

905956

905954

905989

905985

ф16х2

16х16

1/2х16

1/2х16

1/2х16

цена:

1.39лв./лм

6.29лв.

3.69лв.

5.49лв.

4.79лв.

ЗА ЧИСТА ВОДА

Полипропиленови тръби и фитинги:
Полипропиленова тръба PN20

Коляно 90°

Муфа

Муфа с резба женска 1/2

Скоба

Тапа с резба

Тройник

ref:

906313

906451

906466

906342

906432

906512

906472

3м, ф20х3,4

ф20

ф20

ф20

ф20

1/2”

ф20

цена:

5.99лв./бр.

0.29лв.

0.39лв.

2.19лв.

0.39лв.

0.29лв.

0.39лв.

ЗА ЧИСТА ВОДА
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229
лв.

МУЛТИДЕТЕКТОР 
BOSCH

ЪГЛОМЕР BOSCH
40см дължина на рамото, 
измервателен обхват 0 – 220°, 
точност на измерване на ъгли  
± 0,1°, функция за съхраняване 
и пренасяне на резултатите от 
измерването, без калибриране, 
батерия 4 x 1,5 V R6 (AAA),  
тегло 1,3кг, IP 54
ref. 984196     359лв.

КОМБИНИРАН ЛАЗЕР BOSCH
работен диапазон 15м, лазерен 
диод 630 – 650 nm, клас на лазера 
2, точност ± 0,3мм на 1м, батерия 
3 x 1,5-V-LR6 (AA), едновременно 
проектира хоризонтална и вертикална 
лазерна линия,  хоризонтално и 
вертикално самонивелиране до ±4°, 
свободно избираем линеен и точков 
режим, тегло 0,33кг, IP 54
ref. 984190     319лв.

ПЕРФОРАТОР BOSCH
800W, 0 - 900об./мин., сила на удара 
2,7J, регулиране на оборотите, 3 
режима на работа: пробиване/ударно 
пробиване/къртене, патронник SDS 
ref. 984182     489лв.

АКУМУЛАТОРЕН  
ВИНТОВЕРТ BOSCH
12V, 2 Ah,литиево-йонна батерия, 
2 скорости, регулируеми  обороти 
0-400об./мин./0-1300об./мин.,  
макс.въртящ момент 30Nm, 
степени на въртящ момент 20+1, 
бързозатягащ патронник 1-10мм, 
електронна защита предпазва 
акумулатора от претоварване, 
прегряване и дълбоко разреждане
ref. 984181     339лв.

МУЛТИДЕТЕКТОР BOSCH
открива черни и цветни метали, 
проводници под напрежение 
и дървени конструкции, макс. 
дълбочина на сканиране: черни 
метали 120мм; цветни метали 
80мм, медни проводници (под 
напрежение) 50мм, дърво 38мм,  
IP 54, тегло 0,27кг    ref. 984186 

ВОДОУСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА БАНЯ

ИНСТРУМЕНТИ

При изграждането и ремонта на банята трябва 
да имате предвид специфичните изисквания за 
мокрите помещения и баните – те трябва да са 
с висока устойчивост на влага, микроби, мухъл, 
да са лесни за почистване и поддръжка.
В помещения с повишена влажност се пре-
поръчва използването на влагоустойчив гип-
сокартон GKBI /в зелен цвят/, който служи за 
изграждане както на преградни стени, така и 
на предстенни обшивки и окачени тавани. След 
предварителна обработка, влагоустойчивите 
гипсокартонени плоскости могат да бъдат по-
кривани с плочки, мазилка, латекс и др.

Влагоустойчивите гипскартонени плоскости 
се монтират върху конструкцията от метални 
профили, които се закрепват към околните 
строителни елементи – стени и под. 
ВиК и електрическите инсталации остават 
скрити зад предстенната обшивка при което 
запазваме зидарията отзад и избягваме строи-
телните отпадъци.
Облицовката на конструкцията става с два 
слоя импрегнирани строителни плоскости. За 
избягване на шума от течаща вода в инстала-
ционното кухо пространство трябва непременно 
да се положи изолационен слой от минерална 
вата. За лесно обслужване и за осигуряване на 
достъп до измервателните уреди, в гипскар-
тонените плоскости се изрязва така наречения 
ревизионен отвор.

В Mr.Bricolage ще намерите 
боркорони с диаметър  

от 33мм до 103мм

РЪЧНА МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ 
НА ПЛОЧКИ
линейно рязане 30см, рязане по 
диагонал на плочки със страна 
до 21см, дебелина на рязане 
15мм, лека и удобна за работа       
ref. 902720     20,99лв.

БОРКОРОНА 
ф33мм, за пробиване на 
плочки, камък, тухли
ref. 944476     12,99лв.

* 3 години гаранция след регистрация на  https://webapp3.bosch.de/warranty/bg-BG/start.do в срок до 4 седмици от датата на покупка
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СЕРИЯ BLEND STONE, ИСПАНИЯ

СЕРИЯ AXIS, ИСПАНИЯ

ПЛОЧКИ12

1. СТЕННА ПЛОЧКА  
BLEND STONE
25х40см, дебелина 8,5мм, 
цвят беж, гладка, декор 
“вълни”, декор “мозайка”, 
продажба на кашон,  
1 кашон = 1,32м²
ref. 986547       27,99лв./м2

1. СТЕННА ПЛОЧКА AXIS
25х40см, дебелина 8,5мм, 
цветове бял, черен, 
продажба на кашон, 
1 кашон =  1,7м²
ref. 986565      19,99лв./м2

2. ПОДОВА ПЛОЧКА 
BLEND STONE
40х40см, дебелина 9,5мм, 
цвят беж, продажба на 
кашон, 1 кашон = 1,29м²
ref. 986551 
30,99лв./м2

2.ДЕКОР AXIS
25х40см, дебелина 8,5мм, 
продажба на кашон,  
1 кашон = 1,5м²
ref. 986567      19,99лв./м2

3.ПОДОВА ПЛОЧКА MILANO
31,6х31,6см, дебелина 7,3мм, 
цветове бял, черен, продажба  
на кашон, 1 кашон = 1,6м²
ref. 986568      19,99лв./м2

1

1

2

2

3

Катя, сектор Баня, 
Mr.Bricolage

Големите формати плочки придават на всяка баня 
шик и елегантност. Размерите им започват от 20 х 50 
см и стигат до 25 х 70 см и повече. Използват се в го-
леми и малки помещения. Малките и средни формати 
плочки са по-подходящи за малки бани – до 4м2.
Бледите, меки цветове оптически увеличават 
пространството и са много подходящи за малки 
бани. Тъмните или наситени, ярки цветове оптически 
стесняват пространството. В тези случаи е добре да се 
предвиди по-добро и силно осветление в банята, за 
да компенсира този ефект.

ИЗБОР НА ПЛОЧКИ СПОРЕД
РАЗМЕРА НА БАНЯТА

7дни

ПО ПОРЪЧКА

14 дни
ПО ПОРЪЧКА



СЕРИЯ  EDEN GARDEN, ИСПАНИЯ

СЕРИЯ LUSSO, ИСПАНИЯ

www.mr-bricolage.bg

1. СТЕННА ПЛОЧКА EDEN GARDEN
22х60см, дебелина 10мм, цвят беж,  
продажба на кашон, 1 кашон = 1,23м²
ref. 986540     35,99лв./м2

2. СТЕННА ПЛОЧКА EDEN GARDEN
22х60см, дебелина 10мм, цвят беж, декор 
“цветя”, продажба на кашон, 1 кашон = 1,23м²
ref. 986541     35,99лв./м2

3. СТЕННА ПЛОЧКА EDEN GARDEN
22х60см, дебелина 10мм, цвят беж,  
декор “квадрати”, продажба на кашон,  
1 кашон = 1,23м²   ref. 986542     35,99лв./м2

4. ПОДОВА ПЛОЧКА DEMON
40х40см, дебелина 9,5мм, цвят крем,  
продажба на кашон, 1 кашон = 1,29м² 
ref. 986545     30,99лв./м2

5. ФРИЗ EDEN GARDEN
4х60см, цвят беж
ref. 986543     49,99лв./бр.

6. ФРИЗ EDEN GARDEN
4х60см, цвят беж
ref. 986544     24,99лв./бр.

4

4
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1. СТЕННА ПЛОЧКА LUSSO
25х70см, дебелина 10,8мм, цветове бял, беж,  
продажба на кашон, 1 кашон = 1,43м2

ref. 951313     37,99лв./м2

• цвят беж, с рамка и декорация на цветя   
ref. 951315     39,99лв./м2

2. ПОДОВА ПЛОЧКА DEAMON
40х40см, дебелина 9,5мм, цвят бял, 
продажба на кашон, 1 кашон = 1,29м²
ref. 986546     30,99лв./м2

3. ДЕКОР LUSSO 
25х70см, дебелина 10,8мм, цвят бял 
с декорация на цветя, продажба на 
кашон, 1 кашон = 1,43м2

ref. 951316     44,99лв./м2

4. ФРИЗ LUSSO 
8х25см, цвят бял
ref. 951318      
24,99лв./бр.

5. ЦОКЪЛ LUSSO 
14х25см, цвят бял
ref. 951319      
29,99лв./бр.

1

2

3

14 дни
ПО ПОРЪЧКА

7дни

ПО ПОРЪЧКА



ПЛОЧКИ14

1. СТЕННА ПЛОЧКА VENETO 
25x80см, дебелина 10,8мм, гладка, 
релефна или вълниста структура, 
цветове беж, таупе, продажба на 
кашон, 1 кашон=1,21 м2

ref. 960767     42,99лв./м2

1. СТЕННА ПЛОЧКА FOSSIL WOOD
25х80см, дебелина 10,8мм,  
І-во качество, цветове беж, златист, 
продажба на кашон, 1 кашон = 1,21м2

ref. 951320     42,99лв./м2

2. ПОДОВА ПЛОЧКА VENETO 
40x40см, дебелина 7,8мм,
цветове беж, таупе, продажба на
кашон, 1 кашон= 1,44 м2

ref. 960784     37,99лв./м2

3. ПОДОВА ПЛОЧКА FOSSIL WOOD
40х40см, дебелина 7,2мм,  
І-во качество, цвят златист,   
продажба на кашон, 1 кашон = 1,28м2

ref. 951324     34,99лв./м2

2. ДЕКОР FOSSIL WOOD
25х80см, дебелина 10,8мм, І-во качество, 
цвят беж, комбинация от различни декори 
продажба на кашон, 1 кашон = 1,21м2

ref. 951325     57,99лв./м2

СЕРИЯ FOSSIL WOOD, ИСПАНИЯ

СЕРИЯ VENETO, ИСПАНИЯ

1

1
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3

7дни

ПО ПОРЪЧКА

7дни

ПО ПОРЪЧКА
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1. СТЕННА ПЛОЧКА MOHAVE
20x50см, дебелина 9,3мм, цветове сив, беж, 
таупе, гладка структура или декор “мозайка”, 
продажба на кашон, 1 кашон=1,43 м2

ref. 960738     29,99лв./м2

2. ПОДОВА ПЛОЧКА MOHAVE
40x40см, дебелина 7,8мм, цветове  
сив, беж, таупе, продажба на кашон, 
1 кашон=1,28 м2

ref. 960760     34,99лв./м2

3. ФРИЗ MOHAVE
3х50см, цвят злато
ref. 960752
39,99лв./бр.

4. ФРИЗ MOHAVE
6х50см, цвят злато
ref. 960757
49,99лв./бр.

1. СТЕННА / ПОДОВА 
ПЛОЧКА CEMENTINA
20х20см, дебелина 7,8мм,  
цветове беж, сив, кафяв, антрацит, 
продажба на кашон, 1 кашон = 1м2

ref. 960208     19,99лв./м2

2. ДЕКОР CEMENTINA
20х20см, дебелина 7,8мм,
цветове беж, сив, подходящ за 
поставяне на стена и под
продажба на кашон,  
1 кашон = 1м2 

ref. 960206     19,99лв./м2

СЕРИЯ MOHAVE, ИСПАНИЯ

СЕРИЯ CEMENTINA

7дни

ПО ПОРЪЧКА

7дни

ПО ПОРЪЧКА
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ПЛОЧКИ16

1. СТЕННА ПЛОЧКА ПАСТЕЛ
25х40см, дебелина 8мм, цветове сив, св.беж,  
беж, св.сив      ref. 984645     19,99лв./м2

1. СТЕННА ПЛОЧКА РЕЯ
25х50см, дебелина 9,5мм,  
цветове крем, беж, таупе
ref. 984656     23,99лв./м2

2. СТЕННА ПЛОЧКА РЕЯ
25х50см, дебелина 9,5мм,  
декор “вълни”, цветове крем,  
беж, таупе
ref. 984659     23,99лв./м2

2. ПОДОВА ПЛОЧКА ПАСТЕЛ
33,3х33,3см, дебелина 7,4мм, цветове сив, беж
ref. 984644     19,99лв./м2

3. ГРАНИТОГРЕС РЕЯ
33х33см, дебелина 8мм,  
цветове беж, таупе
ref. 984654     19,99лв./м2

3. ДЕКОР ПАСТЕЛ 
25х40см, дебелина 8мм, цветове сив, св.беж,  
беж св.сив   ref. 984649     21,99лв./м2

4. МОЗАЙКА РЕЯ
30х30см, дебелина 9,5см,   
размер на единична плочка 5,4х4,6см, 
цветове крем, беж, таупе
ref. 984664     11,99лв./бр.

СЕРИЯ ПАСТЕЛ

СЕРИЯ РЕЯ

1

1

2

3

2
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4

НОВО

НОВО
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1. СТЕННА ПЛОЧКА GRIFFIN
25х40см, дебелина 8,5мм, гладка или рефна структура, 
цветове сив, светло сив   ref. 985598     17,99лв./м2

1. СТЕННА ПЛОЧКА VERNO
25х40см, дебелина 8,5мм,  
цветове черен, зелен, бял 
ref. 986044     19,99лв./м2

2. ПОДОВА ПЛОЧКА GRIFFIN
33,3х33,3см, дебелина 8мм, цвят сив
ref. 985602     17,99лв./м2

2. ПОДОВА ПЛОЧКА VERNO
33,3x33,3см, дебелина 8мм,  
цвят бял
ref. 986045     19,99лв./м2

3. ДЕКОР GRIFFIN
25х40см, дебелина 8,5мм, декор цветя
ref. 985603     3,99лв./бр.

3. ДЕКОР VERNO
25х40см, дебелина 8,5мм,  
цветове черен, зелен, бял 
ref. 986057     3,99лв./бр.

СЕРИЯ GRIFFIN, ПОЛША

СЕРИЯ VERNO, ПОЛША
1

1

3

3
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НОВО



МЕБЕЛИ18

Пренаселена ли е банята ви сутрин? Успявате ли да намерите лесно всичко, 
което ви трябва за сутрешния тоалет?  Ние от Mr.Bricolage сме насреща, за 
да ви помогнем да започнете успешно деня. Затова ви предлагаме продукти 
и решения за обзавеждане на всяка баня, дори и най-малката. Така всички 
хавлии, четки за зъби, шампоани и душ гелове ще бъдат точно там, където 
трябва, когато ви потрябват. И ако сутрин всички бързат и нямат време, вечер 
банята се превръща в кътче за спокойствие и релакс след тежкия ден.   



2

www.mr-bricolage.bg

11

2 3

4

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДАЩИТЕ 
МЕБЕЛИ ЗА ВАШАТА БАНЯ

С КАКВО МЯСТО РАЗПОЛАГАТЕ?

КАК ДА МОНТИРАТЕ  
МЕБЕЛИТЕ ЗА БАНЯ? 

ИДЕИ ЗА БАНЯТА

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ?

Каквато и да е вашата баня, съществуват 
семпли, практични и естетични решения, 
които ще ви позволят да се насладите на 
още по-голям комфорт в банята. 

Всичко зависи от здравината на 
стените и от канализацията. 

• Оптимизирайте пространството в 
мебелите с разделители и кутии в 
шкафовете и чекмеджетата.

• Изберете напълно оборудван 
горен шкаф – предлагаме модели 
с огледало, осветление, контакт и 
полица.

Използвайте ъгъла или нишата  
като поставите ъглов шкаф. Той е 
подходящ за малки пространства и 
може да се допълни с ъглово огледало. 

За окачените мебели  изберете фиксиращи елементи, 
подходящи за вида на стените –  тухла, бетон, гипсокартон.

За мебелите за поставяне  
има 2 възможности:  
•  2 крака отпред и закрепване за стената отзад, ако 
канализацията върви успоредно на стената.  
• 4 крака за най-тежките мебели, които не са монтирани на 
място, където минава канализация. 

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ ДА ИЗБЕРЕТЕ МЕБЕЛИ?
MDF - Мебелите от MDF са влагоустойчиви, за тях препоръчваме да 
предвидите преграда между между душ зоната и мебелите. 

PVC - Мебелите от PVC са 100% водоустойчиви и са подходящи за всяка баня. 

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ ДА ИЗБЕРЕТЕ МИВКА?
КЕРАМИЧНА - Керамичната мивка е много устойчива на киселини и други 
химични препарати. Тя е покрита с глазура, която осигурява допълнителна 
защита и блясък на повърхността. Керамичната мивка е устойчива на удари и 
е много лесна за поддръжка. 

СТЪКЛЕНА - Стъклената мивка е с модерна визия и отлична водоустойчивост. 
Почиства се много лесно само с едно минаване с гъба. 

Оптимизирайте пространството   
с мебели с малка дълбочина (38см).

Създайте допълнително място за 
подреждане   
с етажерки и лавици, монтирани на 
стената. 

3

4



МЕБЕЛИ20

ШКАФ ЗА БАНЯ КЮБ
50х59х45см, MDF, окачен, 2 чекмеджета 
с плавно затваряне, огледало с размер 
50х70х14см и лавица, комплект с умивалник 
от композитен материал, цена без смесител и 
аксесоари, цветове бял, сив 
ref. 728148   

349
лв.

ШКАФ ЗА БАНЯ КЮБ

ГОРЕН ШКАФ 
ВАНЕСА
40х70х15см,   
PVC, с вградено 
в огледалото LED 
осветление
ref. 936040     
169лв.

ГОРЕН  
ШКАФ ЛОРА
42х22х70см, PVC с 
гланцово покритие, 
LED осветление, 
една огледална 
врата, два 
подвижни рафта и 
стъклена полица, 
цвят бял
ref. 950653     
239лв.

ГОРЕН ШКАФ  
ЗА БАНЯ НИКОЛ
52х14х62см, PVC с 
лаково покритие, 
огледална врата, 
една полица,  с LED 
лента 4W, цвят бял
ref. 932660     
199лв.

ДОЛЕН ШКАФ 
ВАНЕСА
40х60х23см, PVC, 
окачен, комплект 
с порцеланов 
умивалник 40см, 
цвят бял
ref. 936288
209лв.

ДОЛЕН  
ШКАФ ЛОРА
50х38х61,5см, 
PVC с гланцово 
покритие, 
окачен, с една 
врата, комплект 
с порцеланов 
умивалник, цвят 
бял, цена без 
смесител
ref. 950652     
299лв.

ДОЛЕН ШКАФ 
ЗА БАНЯ НИКОЛ
52х29х80см, PVC с 
лаково покритие, 
комплект с 
умивалник,  
цвят бял
ref. 932666     
279лв.

влагоустойчив

водоустойчив

водоустойчив

водоустойчив
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299
лв.

1. ГОРЕН ШКАФ  
ЗА БАНЯ ПОЛИНА

1. ГОРЕН ШКАФ  
ЗА БАНЯ ПОЛИНА
69х15хх70см,  PVC с гланцово 
покритие, с огледало, полица, лява/
дясна колонка, две врати и два 
подвижни рафта, PVC с бяло гланцово 
покритие, LED осветление
ref. 950630   

1. ГОРЕН ШКАФ  
ЗА БАНЯ НОРА
59,5х16х65см, PVC с 
гланцово покритие, с две 
LED луни, лява/ дясна 
колонка, два подвижни 
рафта, огледало и полица, 
цвят бял
ref. 989890     289лв.

2. ДОЛЕН ШКАФ  
ЗА БАНЯ ПОЛИНА
69,5х46,5х87см, PVC с гланцово 
покритие, 2 врати, нивелиращи се 
крачета, , комплект с порцеланов 
умивалник, цвят бял, цена без 
смесител
ref. 950629     479лв.

2. ДОЛЕН ШКАФ 
ЗА БАНЯ НОРА
60х45х66,5см, PVC с 
гланцово покритие, с две 
врати и подвижен рафт, 
комплект с умивалник , 
цена без смесител
ref. 959891     429лв.

3. КОЛОНА ПОЛИНА
140х30х21см,  PVC с гланцово 
покритие, окачена, лява или дясна, 
един фиксиран и два подвижни 
рафта, PVC с бяло гланцово 
покритие, цвят бял
ref. 950631     359лв.

3. КОЛОНА НОРА
140х30х21см, PVC с 
гланцово покритие, 
окачена, лява/дясна, един 
фиксиран и три подвижни 
рафта, цвят бял
ref. 959892     359лв.

ГОРЕН ШКАФ  
ЗА БАНЯ ЛИНЕА
48х14,4х65см, PVC с 
гланцово покритие, 
с огледало, 
една врата, два 
подвижни рафта, 
цвят бял
ref. 922161     
219лв.

ДОЛЕН ШКАФ  
ЗА БАНЯ ЛИНЕА
55,5х42,5х58см, PVC 
с гланцово покритие, 
две врати, комплект с 
порцеланов умивалник, 
цвят бял, цена без смесител
ref. 922158     339лв.

водоустойчив

водоустойчив

1

1

2

2

3

3

водоустойчив
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1. ГОРЕН ШКАФ СЕНСО
77х14,5х65см, MDF с дебелина 16мм, 
гланцово покритие, две огледални 
врати, една вертикална преграда и 
четири подвижни рафта, цвят бял
ref. 950661   

2. ДОЛЕН ШКАФ СЕНСО
85х48х60см, MDF с дебелина 16мм, 
гланцово покритие, две чекмеджета с 
плавно затваряне, цвят бял, комплект 
с порцеланов умивалник Roca  
цена без смесител
ref. 950660     849лв.

3. КОЛОНА СЕНСО
35х21,4х150см, MDF с дебелина 16мм, 
гланцово покритие, окачена, с лява или 
дясна врата, цвят бял
ref. 950662     229лв.

ШКАФ ЗА БАНЯ  С ОГЛЕДАЛО СТАРТ
80х50х46см, MDF, гланцово покритие, включен порцеланов 
умивалник, 2 чекмеджета с плавно затваряне, огледало с 
осветление, цвят бял, цена без смесител и аксесоари 
ref. 728150     369лв.

LED ОГЛЕДАЛО ЗА БАНЯ
80х60см, вградено LED осветление, TOUCH SCREEN бутон
ref. 985519     249лв.

ШКАФ ЗА БАНЯ ЛАНА 
80.5х46х63см, PVC, неасемблиран, механизъм “плавно 
затваряне”, комплект с бял порцеланов умивалник, цена без 
смесител      ref. 985513     419лв.

ШКАФ ЗА БАНЯ С ОГЛЕДАЛО
90х15х63см, PVC, с вградено в огледалото LED осветление, 
вътрешна стъклена лавица,  механизъм “плавно затваряне” 
ref. 985520     449лв.

ШКАФ ЗА БАНЯ ДЖЕНИ
90х47х60см, PVC, механизъм “плавно затваряне”,  
комплект с бял порцеланов умивалник, цена без смесител 
ref. 985514     499лв.

239
лв.

1. ГОРЕН ШКАФ СЕНСО

7дни

ПО ПОРЪЧКА

влагоустойчив

влагоустойчив

водоустойчив

водоустойчив

водоустойчив
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239
лв.

КОМПЛЕКТ ЗА БАНЯ

7дни

ПО ПОРЪЧКА

ОГЛЕДАЛО ЗА БАНЯ 
60х90см, вградено осветление, часовник, 
система против изпотяване, индикатор за 
температура     ref. 956506     349лв.

ШКАФ ЗА БАНЯ 
80х53х50см, PVC, чекмеджета  с механизъм 
“плавно затваряне”, комплект с черен стъклен 
умивалник, цена без смесител
ref. 944815     599лв.

КОМПЛЕКТ ЗА БАНЯ
80х55х45см, стъкло с дебелина 
17мм, огледало с полица 80х52см, 
цена без смесител и сифон, 
цветове черен, бордо
ref. 949723   

7дни

ПО ПОРЪЧКА

водоустойчив
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199
лв.

ПЛОТ ЗА ПОСТАВЯНЕ  
НА УМИВАЛНИК7дни

ПО ПОРЪЧКА

водоустойчив

ПЛОТ ЗА ПОСТАВЯНЕ  
НА УМИВАЛНИК
60х12х50см, PVC, цветове бял, лилав,  
червен, черен, кафяв, цена без умивалник  
и смесител        ref. 954877

УМИВАЛНИК ЗА ВГРАЖДАНЕ ULISSE
56см, порцелан, с отвор за стоящ смесител в 
средата, цвят бял, Vidima      ref. 921333

УМИВАЛНИК ЗА ПОСТАВЯНЕ
диаметър 42см, дълбочина 13,5см, стъкло,  
цветове сив, прозрачен       ref. 957222

УМИВАЛНИК ЗА ПОСТАВЯНЕ
диаметър 44см, дълбочина 18см, порцелан, цвят бял        
ref. 944108

УМИВАЛНИК ЗА ПОСТАВЯНЕ
диаметър 46см, дълбочина 14см, с отвор за смесител, 
порцелан, цвят бял       ref. 944112

УМИВАЛНИК ЗА ПОСТАВЯНЕ
диаметър 50см, дълбочина 13см, порцеланов, 
цветове сребро, злато       ref. 944123

УМИВАЛНИК ЗА ПОСТАВЯНЕ
64х43см, дълбочина 14см, порцелан, цвят бял, 
без отвор за смесител      ref. 944111

УМИВАЛНИК ЗА ПОСТАВЯНЕ
65х43см, дълбочина 20см, с преливник и централен 
отвор за смесител, порцелан, цвят бял     ref. 944116

УМИВАЛНИК ЗА ПОСТАВЯНЕ
50х41см, дълбочина 19см, с преливник и централен 
отвор за смесител, порцелан, цвят бял    ref. 949057

89,99лв.

84,99лв.

89,99лв. 99,99лв.

249лв.

109лв. 129лв.

67,99лв.

7дни

ПО ПОРЪЧКА

ГАРАНЦИЯ
НА ПОРЦЕЛАНА

15г.
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водоустойчив

водоустойчив водоустойчив

водоустойчивводоустойчив

ШКАФ 
59х50х15см, PVC, 2 врати с кристални огледала и 3D 
огледален ефект, централно огледало с рафт, фиксирани 
рафтове, контакт, с осветление - Е 14 1 х40W или 
енергоспестяваща крушка 9 – 11 W     ref. 898933

ЪГЛОВ ШКАФ
28,5х19х50см, PVC, с чекмедже, монтаж с лепило 
включено в комплекта или чрез пробиване, пластмаса, 
цвят бял    ref. 950711

ШКАФ 
50х12х65см, PVC, механизъм “плавно затваряне”, 
вградено LED осветление 
ref. 985521

ЪГЛОВ ШКАФ
8,5х18х62,5см, PVC, 2 вратички, монтаж с лепило 
включено в комплекта или чрез пробиване, 
цвят бял      ref. 950712

ШКАФ 
55х13х70см, PVC, механизъм “плавно затваряне”, 
цвят бял      ref. 961422

ШКАФ 
50х12х65см, PVC, механизъм “плавно затваряне”, 
вградено LED осветление
ref. 960271

ШКАФ 
59х49х15,5см, PVC, 3 врати с кристални огледала, 
вградено осветление, чекмедже, регулируеми рафто-
ве, вътрешно огледало, контакт, с осветление - 
Е 14 2х7-14W, цвят бял      ref. 898958

ШКАФ 
58х49,5х14,5см, 3 врати с кристални огледала,  
голямо отворено отделение, фиксирани рафтове, 
PVC, цвят бял       ref. 898961

79,99лв. 89,99лв. 56,99лв.

7дни

ПО ПОРЪЧКА

произведено
в Германия произведено

в Германия
произведено
в Германия

произведено
в Германия

произведено
в Испания

произведено
в Испания

44,99лв. 75,99лв. 149лв.

299лв.

ОГЛЕДАЛО ЗА БАНЯ 
50х70см, вградено осветление, часовник, система 
против изпотяване, индикатор за температура     
ref. 956505

279лв.159лв.

водоустойчив

водоустойчив

водоустойчивводоустойчив
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От време на време всеки един от нас си мечтае за приказно красив 
дом с приказно красива баня! Баня, в която огледалото е със 
сърцевидна форма или мивката е с цвят бордо и всичко е толкова 
изящно и прекрасно, че те е страх да го докоснеш. 

Приказките са приказки, но на следващите страници ще откриете 
както практични, така и приказни колекции обордуване за баня! Всеки 
от продуктите комбинира приканваща естетика, висококачествени 
материали и най-голяма практичност. Защото сме убедени, че в 
красивото използване на пространството най-съществен принос имат 
умните решения за обзавеждане на банята. Защото сме убедени, че 
споделяме любовта и грижата към дома и банята.
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ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ 
ВАРИАНТ МОНОБЛОК

ТОАЛЕТНА С ЪГЛОВ МОНОБЛОК

СИСТЕМА НА ИЗМИВАНЕ “AQUABLADE”

Когато мястото не достига, помислете за монтаж 
на ъглов моноблок. Той е практично и удобно ре-
шение за малката тоалетна, тъй като за монтажа 
използвате ъгъла на помещението. Така прос-
транството се оптимизира и ви остава достатъчно 
място за движение. За повече удобство можете 
да добавите и ъглов стенен шкаф, в който да 
подредите нужните ви принадлежности. 

Моноблокът е удобно и практично решение – купувате едновременно казанче, тоалетна 
чиния и седалка. Оттичането на тоалетната чиния може да бъде хоризонтално или 
вертикално. Най-често тоалетната чиния и казанчето са порцеланови и се почистват 
лесно. Съществуват и модели с плавно затваряне на тоалетната седалка. Така избягвате 
неприятния шум от падащата седалка.

1
ТОАЛЕТНА С ОКАЧЕНА 
ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ
Окачената тоалетна чиния се 
монтира на специална структу-
ра, която се вгражда в стената 
и има няколко предимства пред 
традиционния моноблок: 

• По-удобна е – тоалетната чи-
ния може да се регулира на ви-
сочина в зависимост от височи-
ната на тези, които я използват. 
Вграденото в стената казанче 
значително намалява шума от 
пълненето с вода. 

• По-хигиенична е – почиства-
нето на самата тоалетна чиния, 
пода и стените става лесно и 
бързо. 

• По-естетично е – окачената 
тоалетна чиния е по-модерно и 
изчистено решение в сравнение 
с традиционния моноблок. 

2

• Технологията AquaBlade® е проектирана в 
съвременен стил с изчистени линии.
• Няма надвесен ринг, виждат се само нежно 
извити гладки повърхности.

• Технологията AquaBlade® осигурява идеално  
измиване на тоалетната чиния.
• Няма надвесен ринг, така че водният поток 
започва от най-горната част на тоалетната чиния, 
изплаквайки 100% от нейната повърхност.
• Интегрираният канал създава мощна водна каска-
да, която облива повърхността на тоалетната чиния.
• Две силни струи се събират, повличайки надолу 
твърдите частици.

ПРОЕКТИРАНА ДА 
ИЗГЛЕЖДА КРАСИВО

ИДЕАЛНО ИЗМИВАНЕ НА 
ТОАЛЕТНАТА ЧИНИЯ

СТОЯЩА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ 
за монтаж на пода,  
универсално оттичане
ref. 961590     199лв.

ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ  
с двоен бутон 3 /6л,  
долно водоподаване 
ref. 961591     169лв.

УЛТРА ТЪНКА ТОАЛЕТНА 
СЕДАЛКА
дуропласт, цвят бял
ref. 961592     65лв.

WC КОМПЛЕКТ  
TESY AQUABLADE
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ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ CONNECT
хоризонтално оттичане, с плътно прилепване към 
стената      ref. 950826     279лв.

УМИВАЛНИК CONNECT SPACE
55см, къса проекция, цвят бял
ref. 950833     169лв.
*цена без смесител

УМИВАЛНИК CONNECT
55см, порцеланов, централен отвор за  
смесител, цвят бял      ref. 950836     169лв.
*цена без смесител

УМИВАЛНИК SEVA FRESH
56см, порцеланов, с централен отвор за смесител, 
вградена поставка за сапун, цвят бял
ref. 931945     64,99лв.

УМИВАЛНИК SEVA FRESH
35см,  с десен отвор за смесител, порцеланова,  
цвят бял      ref. 950838     32,99лв.

ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ CONNECT CUBE 
3/6л, долно водоподаване    ref. 950825     219лв.

УЛТРАТЪНКА ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА С 
ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ
дуропласт, цвят бял      ref. 950827     209лв.
• УЛТРАТЪНКА ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА - дуропласт, 
   цвят бял      ref. 950824     109лв.

WC КОМПЛЕКТ CONNECT 

WC КОМПЛЕКТ CONNECT AQUABLADE
структура за вграждане с двоен бутон, конзолна 
тоалетна чиния със скрито присъединяване, ултратънка 
толетна седалка от дуропласт, казанче 3 /6л с 
антикондензационно покритие, горно захранване на 
водата, фиксиране към пода и стената, възможност за 
настройка на обем на измиване на 4,5 /3л, издържа 
натоварване до 400кг, размери : дълбочина 135 – 245мм, 
височина 1100 – 1300мм, ширина 350мм     
ref. 962015     629лв.

Гаранция на 
порцелана

7дни

ПО ПОРЪЧКА

7дни

ПО ПОРЪЧКА

7дни

ПО ПОРЪЧКА

7дни

ПО ПОРЪЧКА

МОНОБЛОК SEVA FRESH С БИДЕТНА АРМАТУРА
тоалетна чиния с хоризонтално оттичане, казанче 
2,5/4,5л за пестене на вода, долно водоподаване, 
тоалетна седалка от дуропласт с пластмасови
крепежи, цвят бял
ref. 944162     209лв.

МОНОБЛОК SEVA FRESH
тоалетна чиния с хоризонтално оттичане, тоалетно 
казанче 2,5/4,5л с долно водоподаване, тоалетна 
седалка от дуропласт с функция за плавно 
затваряне, цвят бял
ref. 950903     239лв.

Икономия 
на вода

Икономия 
на вода

Седалка с плавно 
затваряне
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КОНЗОЛНА ТОАЛЕТНА  
ЧИНИЯ TEMPO
къса проекция 48см, хоризонтално 
оттичане, цвят бял, Ideal Standard
ref. 950832     189лв.

КОНЗОЛНА ТОАЛЕТНА  
ЧИНИЯ TEMPO
53см, хоризонтално оттичане, цвят бял, 
Ideal Standard    ref. 950831     169лв.

ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА
плавно затваряне, дуропласт, цвят бял, 
Ideal Standard     ref. 952147     109лв.

ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА
дуропласт, цвят бял, Ideal Standard
ref. 950819     49,99лв.

7дни

ПО ПОРЪЧКА

7дни

ПО ПОРЪЧКА

7дни

ПО ПОРЪЧКА

ЪГЛОВ МОНОБЛОК
тоалетна чиния с хоризонтално 
оттичане, казанче с долно захранване 
с 2-степенен механизъм 3/6л, тоалетна 
седалка от дуропласт, цвят бял
ref. 944063     349лв.

МОНОБЛОК
тоалетна чиния с хоризонтално оттичане, 
казанче с долно водоподаване с 
2-степенен механизъм 3 / 6л, цвят бял
ref. 944064     449лв.

КОМПЛЕКТ СТРУКТУРА ЗА 
ВГРАЖДАНЕ СТИЛ 3 В 1
13,5-24,5х35х110-130см, керамична 
тоалетна чиния, казанче с възможност 
за допълнителна настройка на обем за 
измиване от 6/3л на 4,5/3л, WC дъска от 
термопласт, Vidima    ref. 985169     299лв.

МОНОБЛОК
хоризонтално оттичане, казанче 
с механизъм 3/6л с долно 
водоподаване, тоалетна седалка 
със забавено падане, цвят бял
ref. 963480     179лв.

МОНОБЛОК COLOUR
тоалетна чиния с хоризонтално оттичане, 
казанче с бутон 3/6л, тоалетна дъска от 
дуропласт, антибактериална, с плавно 
затваряне и с механизъм за лесно 
сваляне за почистване, цвят бял
ref. 985605     229лв.

МОНОБЛОК EASY 
тоалетна чиния с 
хоризонтално оттичане, 
казанче с бутон 3/6л, 
цвят бял, цена без 
тоалетна дъска
ref. 986033   

ТОАЛЕТНА ДЪСКА EASY
дуропласт, антибактериална,  
с плавно затваряне
ref. 986037     39,99лв.

УМИВАЛНИК EASY
55см, порцелан, с преливник,  
с отвор за смесител,  
цена без смесител
ref. 986041      74,99лв.

КОНЗОЛНА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ
задно оттичане, с тоалетна дъска с 
плавно затваряне, порцеланова,  
цвят бял        ref. 944062     139лв.

ГАРАНЦИЯ
НА ПОРЦЕЛАНА

10г.

ГАРАНЦИЯ
НА ПОРЦЕЛАНА

10г.
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Комбинация от паравани - вариант 1

Комбинация от паравани - 
вариант 2

1. ПАРАВАН ICE
регулируема ширина 88 - 92см, височина 190см, 
закалено прозрачно стъкло с дебелина 6мм, 
хромиран алуминиев профил, ляв/десен 
ref. 625446          279лв.
• регулируема ширина 88 - 92см, огледало
   ref. 642389          359лв.

1. ПАРАВАН NOX
регулируема ширина 89- 91см, височина 195см, 
закалено прозрачно стъкло с дебелина 8мм, хромиран 
алуминиев профил, ляв/десен     ref. 625455       349лв.
• регулируема ширина 99 - 101 x 195см 
   ref. 625456          369лв.
• регулируема ширина 119 - 121 x 195см 
   ref. 625457          399лв.

2. СТАЦИОНАРЕН ПАРАВАН
регулируема ширина 78-81см,  височина 190см, закалено 
прозрачно стъкло с дебелина 6мм      ref. 625439       199лв.
• регулируема ширина  88-91см         ref. 625441        209лв.

3. ПРОФИЛ ЗА СВЪРЗВАНЕ
височина 195см, за ъглово свързване на два 
паравана        ref. 625537        99,99лв.

3. ДЪРЖАЧ ЗА ПАРАВАН
45см, неръждаема стомана, за ъглов монтаж
ref. 672245       54,99лв.

 

 

ПАРАВАН NOX
90x195см, закалено прозрачно стъкло 
с дебелина 8мм, хромиран алуминиев 
профил, комплект с релса за стенен 
монтаж, ляв/десен 
ref. 625430 

• 120x195см    ref. 625432        319лв.

• 140x195см    ref. 625433        349лв.

2. ПАРАВАН NOX
90x195см, закалено прозрачно стъкло с 
дебелина 8мм, хромиран алуминиев профил, 
комплект с релса за стенен монтаж, ляв/десен 
ref. 625430          249лв.

249
лв.

ПАРАВАН NOX

1

1

2

2

3

3
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ПАРАВАН
ширина 120см, височина 190см, 2 плъзгащи се врати, 
стъкло с дебелина 6мм, хромиран профил, компенсаторен 
профил, матиран         ref. 944088          499лв.
• 170х190см       ref. 944093          649лв.
• 180х190см       ref. 944094          699лв.

ПАРАВАН ЗА БАНЯ 
ширина 90см, височина 190см, закалено стъкло с 
дебелина 8мм, алуминиев профил с хромово покритие, 
държач на стъкло от неръждаема стомана възможност 
за ляв/десен монтаж, телескопичен държач на стъклото 
позволяващ монтажа му в рамките на 80 до 120 см от 
стената         ref. 986527          199лв.

ЪГЛОВ ПРАГ ЗА ПАРАВАН ЗА БАНЯ
90х90см
ref. 986525          39,99лв.

ПАРАВАН ЗА БАНЯ 
90х90см, височина 195см, закалено стъкло с дебелина 
6мм, алуминиеви профили с хромово покритие, профил 
за отваряне и затваряне на вратата,  държач на стъкло 
от неръждаема стомана, пластмасова дръжка с хромово 
покритие, уплътнение на долния алуминиев профил 
ref. 986526          299лв.

Диана,  
сектор Баня
Mr.Bricolage

По принцип се смята, че когато душът е преграден 
Г-образно, говорим за кабина. Параванът се прие-
ма по-скоро като преграда между мократа и сухата 
част. Но технологичните и дизайнерски решения 
често преплитат качествата на едните и на другите.

ЗА И ПРОТИВ
Някои смятат, че преградната стена не спира 
напълно водата, особено ако не затваря ниша. Има 
авангардни решения, при които стъклените пара-
вани могат не само да се плъзгат, но и да се сгъват 
като хармоника. Така пространството в банята 
изглежда още по-голямо. Други приемат, че душ 
кабината е по-лесна за употреба от паравана.

ДУШ КАБИНА ИЛИ 
ПАРАВАН?

ПАРАВАН ЗА ВАНА
ширина 80см, височина 130см, стъкло с дебелина 4мм, хромиран профил, 
силиконово уплътнение, компенсаторен профил, прозрачен, матово стъкло, 
рисувано стъкло       ref. 958757

159
лв.

ПАРАВАН ЗА ВАНА

7дни

ПО ПОРЪЧКА

НОВО

НОВО
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ХИДРОМАСАЖНА ДУШ КАБИНА
215х90х90см, закалено стъкло 5мм, комплект с 
дълбоко акрилно корито, 8 хидромасажни дюзи, 
контролен панел, вентилатор, осветление, масажор  
за крака       ref. 943047       799лв.

ДУШ КАБИНА
200х90х90см, закалено стъкло 8мм, алуминиев 
профил, комплект с акрилно корито и сифон 
ref. 943054     379лв.

ДУШ КАБИНА
190х90х90см, квадратна, прозрачно закалено стъкло 6мм, две плъзгащи 
се врати, две стационарни стъкла, хром профил, силиконово уплътнение, 
магнитни лайсни, без корито       ref. 950814       549лв.

ДУШ КАБИНА
190х90х90см, овална, прозрачно закалено стъкло 8мм, две 
плъзгащи се врати, две стационарни стъкла, хром профил, 
силиконово уплътнение, магнитни лайсни, без корито
ref. 950816 

ХИДРОМАСАЖНА ДУШ КАБИНА
215х90х90см, закалено стъкло 5мм, алуминиев 
профил, комплект с  акрилно корито със сифон,  
6 хидромасажни дюзи, електронен контролен панел, 
вентилатор, смесител, стационарна душ пита, душ 
слушалка, етажерка, поставка за хавлии
ref. 955020     599лв.

7дни

ПО ПОРЪЧКА

7дни

ПО ПОРЪЧКА

679
лв.

ДУШ КАБИНА
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КОМПЛЕКТ ДУШ 
КАБИНА С КОРИТО
200х80х120см, закалено 
стъкло 5мм с орнаменти, 
две плъзгащи се врати, 
регулируем алуминиев 
профил, комплект с 
акрилно корито със сифон
ref. 961232       349лв.

499
лв.

ДУШ КАБИНА

ХИДРОМАСАЖНА ДУШ КАБИНА ЛИНДА
215х80х120см, тонирано закалено стъкло с дебелина 4мм, черен стъклен гръб 
с дебелина 5мм, хром профил, магнитни лайсни, силиконово уплътнение, 
стъклен хидромасажен  панел, стационарен душ, подвижен душ и шлаух, 
6 хидромасажни дюзи, контролен панел с радио, масажор за крака, LED 
осветление, комплект с поддушово корито с височина 14см, лява / дясна
ref. 960119       699лв.

ДУШ КАБИНА 
195х80х120см, отваряема врата, 
закалено стъкло 6мм, алуминиев 
профил, без корито      ref. 951019
• 195х90х120см 
    ref. 951020       529лв.
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СИФОН ЗА ПОДДУШОВО КОРИТО 
универсален - Ø40мм, Ø50мм, 1 1/2”, дебит до 33 л/мин, хром решетка, 
двоен воден затвор с 50мм воден стълб, сух затвор
ref. 939065     27,99лв.

ДУШ КОРИТО
80х100см, дебелина 3,5см, произведено от специална 
високоустойчива пластмасова сплав, лесно за 
почистване, температурно устойчиво, стабилно,  
UV устойчив материал - предотвратява обезцветяване  
на коритото     ref. 944175       349лв.
• 80х120см       ref. 944176          379лв.
• 90х120см       ref. 944177          459лв.
• 90х140см       ref. 944178          539лв.

ЛИНЕЕН СИФОН
480х75х20мм, корпус от лята неръждаема стомана, изходен диаметър 
50мм, монтажна височина 90мм, 100% INOX      ref. 942797       199лв.
• 600х75х20мм       ref. 942826          205лв.
• 720х75х20мм       ref. 942791          209лв.
• 840х75х20мм       ref. 942830          219лв.
• 960х75х20мм       ref. 912037          229лв.

ДУШ КАНАЛ EXPRESS’EAU
дължина 700мм, патентован двоен  
воден затвор по цялата дължина,  
регулируеми крачета за лесен монтаж   ref. 955296       199лв.
• 800мм       ref. 955297      219лв.
• 900мм       ref. 955298      239лв.

ПРАГ ЗА ДУШ КАБИНА  от 94,99лв.
• прагът, изработен от полимермрамор,  замества поддушовото корито и е предназначен  
   за отделяне на пространството под  душа от сухата част на  банята. 
• дава индивидуално пространствено решение - подходящ както за монтиране на  
   стационарна вертикална преграда,  така и на завеса за баня.
• в 3 стандартни форми – права, прав ъгъл и овал с размери на профила:
- Височина – 5,5см
- Ширина в долен край – 7,8см
- Ширина в горен край – 7см 
• стабилен  и лесен монтаж  върху него на всички видове  вертикални конструкции  –  
   душ кабини и паравани
• опция за изработка в  71 различни цвята

Оребрено дъно за 
по-голяма здравина

Само 58мм - най-ниският 
възможен размер5г.

ГАРАНЦИЯ

5г.
ГАРАНЦИЯ

7дни

ПО ПОРЪЧКА

произведено
в България

7дни

ПО ПОРЪЧКА
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Николай,  
сектор Баня
Mr.Bricolage

Помислете върху 
какво ще монтирате 
душ кабината или 
паравана. Вариан-
тите са поддушово 

корито, поддушов праг или директно монтиране 
към пода. Поддушовите корита са класическият 
подход за изграждане на пода на душовото 
пространство. Съвременните тенденции в 
дизайна на баня са в посока към минимизиране 
на елементите и към освобождаване на пода от 
шкафове и санитария – те се поставят конзолно 
(висящи),  което улеснява почистването на пода. 
Поддушовото корито все по-често се заменя 
от праг за душ-кабина, а той от своя страна 
се измества от линейни сифони за баня. Те се 
предлагат в различни размери и разнообразни 
перфорации. Този елемент позволява монти-
рането на душ кабината или параванът за баня 
да се извърши директно към пода и освен това 
придава завършеност и лукс на интериора.

СТЪПКИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ХИДРОИЗОЛИРАНЕ  
И ОБЛИЦОВАНЕ НА БАНИ:
1. Подгответе основата
2. Нанесете течна хидроизолация. За да се гарантира пълна 
водонепропускливост към съседни помещения, нанесете 
хидроизолацията и върху стените на банята на най-малко 
20-30 см от пода.
3. В ъглите и върху пода поставете УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА 
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ. Поставянето й гарантира качествена 
хидроизолация дори при слягане на новопостроени сгради 
или при навлизане на вода между плочките.
4. Поставете избрания сифон и нанесете замазка на пода.
5. Повторно нанесете хидроизолационен слой.
6. Залепете желаната облицовка с високоякостното 
циментово лепило.

1. ТЕЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
5кг, готова за нанасяне, за хидроизолация на различни части на вътрешни помещения под керамични 
настилки и облицовки /бани, перални и мокри помещения и други/, покрива фини пукнатини и е с 
отлична адхезия към различни строителни основи, разходна норма 1,5 до 2,0 кг/м2 в зависимост от 
порьозността на основата 
ref. 922954     20,99лв.

2. УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
дължина 10м,ширина 10см, съдържа стъклофибърна мрежа и еластично покритие, които осигуряват 
пълна водонепропускливост и гъвкавост       ref. 885017     36,99лв.

3. ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА
30кг, за направа на изравнителни подови покрития с дебелина над 3 см, подходяща за машинно и 
ръчно полагане         ref. 897954     6,99лв.

4. ЛЕПИЛО „ТЕРАЗИД FLEX”
25кг, за залепване на фаянс, теракота, гранитогрес и каменни облицовки,  
подобрени якостни показатели, постигнат с влагане на моновлакна и специални  
добавки, водонепропускливо, разход 2,5-4кг/м²     ref. 900130     18,95лв.

1 2

3
4

ХИЗРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДДУШОВО ПРОСТРАНСТВО

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ
1. САНИТАРЕН СИЛИКОН
300мл, бързо втвърдяващ се силиконов уплътнител, фугиране на вани, душ корита и душ кабини, 
кухненски мивки и плотове направени от конгломерати и естествен камък, преградни стени, 
подове, тавани, покриви и други повърхности направени от поликарбонати и полиакрилни дъски, 
дълготрайно устойчив на влага, мухъл и плесен, цвят бял, прозрачен
ref. 955186     6,99лв.

2. САНИТАРЕН СИЛИКОНОВ УПЛЪТНИТЕЛ EXPRESS 
300мл, за бързо и гъвкаво уплътнение на участъци с висока влажност – кухни, бани, сушилни, за 
фугиране на керамични плочки във връзката между стената и пода, фуги между мивката и стената, 
около вана или душ-корито, дълготрайно устойчив на влага, мухъл и плесен, цвят бял 
ref. 943569     5,99лв.

3. ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО FIX ALL CRYSTAL
290мл, еластично лепило-уплътнител на основата на хибридни полимери  за вътрешни и външни 
приложения, отлично залепване към всички строителни и монтажни материали,химически 
неутрален, високо устойчив на атмосферните условия и UV – радиация, прозрачен
ref. 942945     12,99лв. 1 2 3

Устойчив на 
мухъл и плесени

Водоустойчив 
2 часа след 
нанасянето

• Залепва и мокри 
материали 
• След втвърдяване 
може да бъде 
боядисван, дори с 
водни бои.
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Сигурно и вие сте от тези, които вземат душ поне веднъж дневно, за 
да се събудите, да се изкъпете, да „заредите батериите“ или просто да 
релаксирате след дълъг и изморителен ден. Насладете се на всеки един 
от тези ободряващи мигове като изберете подходящата за вашата баня 
душ система – вградена или за стенен монтаж, с кръгла или квадратна 
душ глава, със или без смесител, с дизайнерска визия или класически 
модел. После настройте водата на любимата струя – освежаваща 
или релаксираща, съживяваща или успокояваща, насладете се на 
тонизиращия душ след изморителния ден и се заредете с енергия за 
предстоящите задачи.  
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ДУШ СЛУШАЛКА
диаметър 100мм,  
3 функции, ABS, soft touch,  
цвят черен
ref. 72351922 лв.

ДУШ СЛУШАЛКА

99

ДУШ СЛУШАЛКА
диаметър 100мм, 3 функции, ABS, хром
ref. 723517     15,99лв.

ДУШ КОМПЛЕКТ
душ слушалка с диаметър 80мм, 
1 функция, шлаух 150см, държач,  
ABS, хром      ref. 723534     29,99лв.

ДУШ КОМПЛЕКТ
душ слушалка с диаметър 
100мм, 3 функции, шлаух 
150см, стойка Ø 25мм от 
неръждаема стомана, 
цвят черен     ref. 723554

ДУШ КОМПЛЕКТ
душ слушалка с 
диаметър 86мм,  
3 функции, шлаух 150см, 
държач, ABS, хром
ref. 723530

ДУШ КОМПЛЕКТ
душ слушалка с диаметър 
100мм, 3 функции, шлаух 
175см, сапунерка,  
стойка Ø 18мм от  
месинг, хром
ref. 723553

ДУШ КОМПЛЕКТ
душ слушалка 110х110мм, 
3 функции, шлаух 150см, 
държач, ABS, хром
ref. 723532

ДУШ СЛУШАЛКА
110х110мм, 3 функции, ABS, хром
ref. 723520     28,99лв.

ДУШ СЛУШАЛКА
1 функция, ABS, хром
ref. 723525     19,99лв.

ДУШ СЛУШАЛКА
100х100мм, 1 функция, ABS, хром
ref. 723524     19,99лв.

ДУШ СЛУШАЛКА
диаметър 80мм, 1 функция, ABS, хром
ref. 723523     11,99лв.

59,99лв.

34,99лв.

69,99лв.

45,99лв.
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7дни

ПО ПОРЪЧКА

2. СМЕСИТЕЛ ВГРАДЕН ЗА ДУШ CERAFLEX
комплект вътрешна и външна част, 47мм керамичен Click 
затварящ механизъм, без аксесоари, метална ръкохватка 
с индикатор за топла и студена вода
ref. 986523      149лв.

1. ЧУЧУР ЗА ВГРАЖДАНЕ MOMENTS
208мм, въртящ           ref. 950887      209лв.

ГОРЕН ДУШ SEVAJET 
диаметър 200мм, рамо за 
монтаж към стена 300мм         
ref. 950894      125лв.

КРЪГЛА ДУШ ПИТА IRAIN LUXE
диаметър 200мм, ултра тънка 6мм, силиконови 
дюзи “Easy clean“, ограничител дебит 12л/мин, 
без рамо за монтаж     ref. 950895      179лв.

ГОРЕН ДУШ SEVAJET 
диаметър 200мм, рамо за 
монтаж към таван 100мм         
ref. 950893      119лв.

3. СМЕСИТЕЛ ВГРАДЕН ЗА ВАНА/ ДУШ CERAFLEX
комплект вътрешна и външна част, 47мм керамичен Click 
затварящ механизъм, без аксесоари, метална ръкохватка 
с индикатор за топла и студена вода, автоматичен 
разпределител       ref. 986524      199лв.

1. РАМО ЗА МОНТАЖ НА ДУШ
300мм, за монтаж към стена        
ref. 950900      66,99лв.

2. РАМО ЗА МОНТАЖ НА ДУШ
400мм, за монтаж към стена        
ref. 950901      76,99лв.

3. РАМО ЗА МОНТАЖ НА ДУШ
150мм, за монтаж към таван        
ref. 950902      66,99лв.

Изберете и персонализирайте 
своя душ комплект

1.

2. 3.

Изберете вида на инсталацията за вашия душ – за монтаж 
на стената или тавана

Изберете вида на 
смесителя:

Персонализирайте 
вашия душ

ПРОМО КОМПЛЕКТ CERAPLAN III 
смесител за умивалник, вграден 
смесител за вана и душ,  ултратънка 
душ глава с рамо за хоризонтален 
монтаж, трифункционален ръчен душ 
с ограничител на дебита
ref. 986702     699лв.

1

1 2

2 3

3

279
лв.

ДУШ СИСТЕМА IDEA

произведено
в Италия

ДУШ СИСТЕМА IDEA
38x12,5x131,4см, едноръкохватков 
смесител, подвижен и стационарен 
душ, корпус от алуминий 
ref. 934141 

1. ДУШ СИСТЕМА 
СЪС СМЕСИТЕЛ

2. ВГРАДЕН ДУШ ЗА БИДЕ

169лв. 199лв.

7дни

ПО ПОРЪЧКА

5г.
ГАРАНЦИЯ
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7дни

ПО ПОРЪЧКА

449
лв.

ХИДРОМАСАЖЕН 
ПАНЕЛ SPHERE PLUS

произведено
в Италия

ХИДРОМАСАЖЕН ПАНЕЛ 
SPHERE PLUS
153х35x12см, 3 хидромасажни 
дюзи, подвижен и стационарен  
душ, поставка за сапун,  
алуминиев корпус
ref. 934076 

3. ДУШ СИСТЕМА IDEALRAIN 
СЪС СМЕСИТЕЛ

1. ХИДРОМАСАЖЕН  
ПАНЕЛ CASTELO

2. ХИДРОМАСАЖЕН  
ПАНЕЛ

3. ХИДРОМАСАЖЕН 
ПАНЕЛ С ОСВЕТЛЕНИЕ

5. ДУШ СИСТЕМА СЪС СМЕСИТЕЛ4. ДУШ СИСТЕМА

84,99лв.579лв.

299лв. 299лв. 379лв.

229лв.

1. ДУШ СИСТЕМА СЪС СМЕСИТЕЛ    смесител 
с 40мм керамичен затварящ механизъм, стойка,  
пластмасов горен душ (пита), антикалк, пластмасова 
душ слушалка с 1 функция, шлаух 150см,  държач, са-
пунерка, неръждаема стомана   ref. 955962     169лв. /      
2. ВГРАДЕН ДУШ ЗА БИДЕ    в комплект с 
душ с 1 функция, шлаух    ref. 986184     199лв. /      
3. ДУШ СИСТЕМА IDEALRAIN СЪС СМЕСИ-
ТЕЛ   регулируема височина, подвижен душ с 3 
функции, душ пита  20см, термостатичен смеси-
тел с керамичен CLICK механизъм 40мм,  скрито 
присъединяване - без видими холендрови гай-
ки, хром, Ideal Standard    ref. 950879     579лв. /      
4. ДУШ СИСТЕМА  телескопично тръбно окач-
ване, стационарен душ, подвижен душ, шлаух 
1,5м, сапунерка, хром   ref. 963530     84,99лв. /      
5. ДУШ СИСТЕМА СЪС СМЕСИТЕЛ   телес-
копично тръбно окачване, стационарен душ, 
подвижен душ, шлаух 1,5м, смесителна бате-
рия от месинг, керамичен затварящ механизъм 
ref. 966144     229лв. / 

1. ХИДРОМАСАЖЕН ПАНЕЛ CASTELO    140х22см, 6 хидромасажни дюзи, вграден смесител, подвижен 
душ, квадратен стационарен душ,  закалено стъкло и алуминий       ref. 934120     299лв. /   2. ХИДРОМА-
САЖЕН ПАНЕЛ   122х25см, 3 хидромасажни дюзи, подвижен душ с шланг 1,5м, квадратен стационарен 
душ, стъклена полица, закалено стъкло  ref. 896210   299лв. /     3. ХИДРОМАСАЖЕН ПАНЕЛ С 
ОСВЕТЛЕНИЕ   140x20см, 4 варианта - горен душ, масаж на гърба, ръчен душ и свободно течаща  вода, 2 
групи дюзи за масаж на гърба, горен душ с LED осветление, възможност за свободно течаща вода в долния 
край на панела, хромирана ръкохватка     ref. 961233     379лв.

7дни

ПО ПОРЪЧКА



СМЕСИТЕЛИ40

1. СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК
стоящ, едноръкохватков, керамичен затварящ 
механизъм 40мм, аератор    ref. 986518     139лв.

2. СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК  
СЪС СТУДЕН СТАРТ
стоящ, едноръкохватков, керамичен затварящ 
механизъм 40мм,  аератор, технология  
“Студен старт”    ref. 986520     159лв.

3. СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ И ВАНА
стенен, едноръкохватков, керамичен 
затварящ механизъм 40мм, автоматичен 
разпределител, възвратен клапан, аератор    
ref. 986522     169лв.

1. СМЕСИТЕЛ 
ЗА УМИВАЛНИК

2. СМЕСИТЕЛ 
ЗА УМИВАЛНИК

3. СМЕСИТЕЛ 
ЗА ВАНА139

лв.

159
лв.

169
лв.

СМЕСИТЕЛ ЗА КУХНЯ
стоящ, двуръкохватков, керамични 
затварящи механизми, индикатори за 
топла и студена вода, хром покритие
ref. 960253     119лв.

СМЕСИТЕЛ ЗА МИВКА
стоящ, едноръкохватков, керамичен 
затварящ механизъм 35мм, въртящ 
се тръбен чучур, аератор, Vidima
ref. 956508     88,99лв.

СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК
стоящ, двуръкохватков, керамични 
затварящи механизми, индикатори за 
топла и студена вода, хром покритие
ref. 960250     119лв.

СМЕСИТЕЛ ЗА МИВКА
стоящ,  едноръкохватков, 35мм 
керамичен затварящ механизъм, 
въртящ се тръбен чучур, с включени 
меки връзки, крепежни елементи и 
аератор    ref. 950847     105лв.

СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК
стенен, двуръкохватков, керамични 
затварящи механизми, индикатори за 
топла и студена вода, хром покритие
ref. 960251     119лв.

СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК
стенен,  едноръкохватков, 35мм 
керамичен затварящ механизъм, 
въртящ се лят чучур, аератор
ref. 950848     105лв.

СМЕСИТЕЛ ЗА ВАНА И ДУШ 
стенен, двуръкохватков, керамични 
затварящи механизми, индикатори за 
топла и студена вода, комплект с аксесоари 
- ръчен душ с една функция, окачалка, 
двойно оплетен метален шлаух 150см
ref. 960252     189лв.

СМЕСИТЕЛ ЗА ВАНА И ДУШ 
стенен,  едноръкохватков, керамичен затва-
рящ механизъм 35мм,  ръчен превключвател 
вана/душ, комплект с тръбно окачване 60см, 
ръчен душ с 1 функция, шлаух 1,50м
ref. 950849     145лв.

СЕРИЯ TRINITY 

СЕРИЯ CALISTA

СЕРИЯ CERAFLEX

ТЕРМОСТАТЕН СМЕСИТЕЛ ЗА ВАНА И ДУШ
стенен, двуръкохватков, автоматичен 
превключвател, бутон за ограничаване на 
температурата – Eco, бутон за ограничаване на 
разхода на вода, чучур с аератор Cascade, хром, 
без аксесоари     ref. 859494     289лв.

ТЕРМОСТАТЕН СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ
стенен, двуръкохватков, изолирана конструкция 
cool body , термостатен керамичен механизъм, 
Safety бутон за ограничаване на температурата,  
Eco бутон за ограничаване на дебита
ref. 950868     195лв.

СЕРИЯ V-STYLE 

5г.
ГАРАНЦИЯ

5г.
ГАРАНЦИЯ

5г.
ГАРАНЦИЯ

5г.
ГАРАНЦИЯ
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1. СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК
стоящ, едноръкохватков, керамичен 
затварящ механизъм 40мм, месинг  
с хром покритие     ref. 727798     49,99лв.

1. СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК
стоящ, едноръкохватков, 40мм керамичен 
затварящ механизъм, месинг с хром 
покритие     ref. 727795     59,99лв.

СТОЯЩ СМЕСИТЕЛ
3kW,  14A, ном. 
налягане:  
0MPa/ раб. налягане:  
0,04-0.5MPa, мин. 
водно налягане: 
0.04MPa, нагревател от 
неръждаема стомана, 
време на затопляне  
5 сек, степен на защита 
IPX4,  въртящ се чучур 
360°, превключвател, с 
електрозащита
ref. 984402     69,99лв.

СТОЯЩ СМЕСИТЕЛ  
С ДИСПЛЕЙ
3kW,  14A, ном. налягане:  
0MPa/ раб. налягане:  
0,04-0.5MPa, мин. водно 
налягане: 0.04MPa, 
нагревател от неръждаема 
стомана, време на 
затопляне 5 сек, степен на 
защита IPX4,  въртящ се 
чучур 360°, превключвател, 
дигитален дисплей 
за температурата, с 
електрозащита 
ref. 984403     79,99лв.

СТОЯЩ СМЕСИТЕЛ С ДУШ СЛУШАЛКА
3kW,  14A, ном. налягане: 0MPa/ раб. налягане:  
0,04-0.5MPa, мин. водно налягане: 0.04MPa, автоматичен ключ 
за водно налягане, нагревател от неръждаема стомана, време на 
затопляне 5 сек, степен на защита IPX4,  въртящ се чучур 360°, 
превключвател, дигитален дисплей за температурата, защита от 
прегряване, високо налягане        ref. 984405     89,99лв.

2. СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК
стенен, едноръкохватков, керамичен 
затварящ механизъм 40мм, месинг 
с хром покритие
ref. 727800     54,99лв.

2. СМЕСИТЕЛ ЗА КУХНЯ
стоящ, едноръкохватков, керамичен 
механизъм 40мм, месинг с хром 
покритие   ref. 727796     89,99лв.

3. СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ И ВАНА
стенен, едноръкохватков, керамичен 
затварящ механизъм 40мм, без 
аксесоари, месинг с хром покритие
ref. 727799     64,99лв.

3. СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ И ВАНА
стенен, едноръкохватков, 40мм 
керамичен затварящ механизъм, 
месинг с хром покритие
ref. 727797     89,99лв.

3. СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ И ВАНА

3. СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ И ВАНА

3. СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ И ВАНА

2. СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК

2. СМЕСИТЕЛ ЗА КУХНЯ

2. СМЕСИТЕЛ ЗА КУХНЯ

1. СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК

1. СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК

1. СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК

1. СМЕСИТЕЛ ЗА УМИВАЛНИК
стоящ, двуръкохватков, каучуков 
затварящ механизъм, месинг с хром 
покритие     ref. 727801     54,99лв.

2. СМЕСИТЕЛ ЗА КУХНЯ
стенен, двуръкохватков, каучуков 
затварящ механизъм, месинг с хром 
покритие     ref. 727803     37,99лв.

3. СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ И ВАНА
стенен, двуръкохватков, каучуков затва-
рящ механизъм, месинг с хром покритие, 
комплект с душ слушалка и шлаух 
ref. 727802     84,99лв.

СЕРИЯ VINTAGE

СЕРИЯ FANCY

СЕРИЯ CUBE

СМЕСИТЕЛИ С НАГРЕВАТЕЛ

64,99лв.

84,99лв.

89,99лв.

54,99лв.

37,99лв.

89,99лв.

49,99лв.

54,99лв.

59,99лв.



АКСЕСОАРИ42

1. ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН    ref. 986200   12,99лв.

2. ЧАША           ref. 986201       8,99лв.

3. ПОСТАВКА ЗА САПУН     ref. 986198      8,99лв.

4. ЧЕТКА ЗА WC      ref. 986197        24,99лв.

1. ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН    ref. 986209   19,99лв.

2. ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН     
     ref. 986212   15,99лв.

3. ПОСТАВКА ЗА САПУН   ref. 986207  17,99лв.

4. ЧАША     ref. 986216    15,99лв.

5. ЧЕТКА ЗА WC      
     ref. 986206     37,99лв.

АКСЕСОАРИ ЗА ПОСТАВЯНЕ EHARIS 
термоустойчива смола и камък

АКСЕСОАРИ ЗА ПОСТАВЯНЕ NOLINA 
термоустойчива смола и пясък

1

1

22 4

4

33

3

5

1. ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН 
    ref. 942966      22,99лв.

2. ЧАША 
     ref. 942970     16,99лв.

3. ЧЕТКА ЗА WC 
     ref. 942971      39,99лв.

1. ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН 
    ref. 986204      12,99лв.

2. ЧАША 
     ref. 986203     7,99лв.

3. ЧЕТКА ЗА WC 
     ref. 986205      32,99лв.

ПОСТАВКА 
170х200х100мм
ref. 986260      19,99лв.

ПОСТАВКА 
235х235х50мм
ref. 986252      44,99лв.

ПОСТАВКА 
200х200х100мм
ref. 986254      19,99лв.

ПОСТАВКА 
200х200х50мм
ref. 986253      15,99лв.

ПОСТАВКА 
130х90х32мм
ref. 986258      9,99лв.

ПОСТАВКА 
200х120х32мм
ref. 986256      12,99лв.

1. ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН 
    ref. 960197     24,99лв.

2. ЧАША 
     ref. 960196     17,99лв.

3. ЧЕТКА ЗА WC 
     ref. 960203      41,99лв.

АКСЕСОАРИ ЗА ПОСТАВЯНЕ RESIFE 
полимерна смола

АКСЕСОАРИ ЗА ПОСТАВЯНЕ COBEYA 
термоустойчива смола и камък

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ  
ОТ АЛУМИНИЙ 

АКСЕСОАРИ ЗА ПОСТАВЯНЕ FOSSIL 
полимерна смола с релефна повърхност, 
цветове беж, сив

1 1 1

2

2
23

3
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1. ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН 
    ref. 960197     24,99лв.

2. ЧАША 
     ref. 960196     17,99лв.

3. ЧЕТКА ЗА WC 
     ref. 960203      41,99лв.

ЗАВЕСА ЗА БАНЯ 
180х200см, 100% полиестер, различни десени     ref. 986326      16,99лв.

ЗАВЕСА ЗА БАНЯ 
180х200см, 100% полиестер, жакард       ref. 986531      24,99лв.

ЗАВЕСА ЗА БАНЯ 
180х200см, 100% полиестер, 3D изображение      ref. 986528      34,99лв.

КИЛИМЧЕ ЗА БАНЯ
40х60см, мемори пяна, 
цветове беж, сив
ref. 986018      12,99лв.

ТОАЛЕТНА ДЪСКА
дуропласт, антибактериална, 
метални планки за захващане      
ref. 952665      55,99лв.

КОШ ЗА ПРАНЕ С КАПАК
45,2х34,1х61,4см, вместимост 
57л, цветове син, бял, кафяв, 
виолетов
ref. 984126      34,99лв.

КОШНИЦА
23х19х19см, цветове син, бял,  
кафяв, виолетов
ref. 984146      9,99лв.

КОШНИЦА
25х17,5х14см, цветове син, бял, кафяв, 
виолетов             ref. 984131      9,99лв.
• 30х22х17см     ref. 984135     11,99лв.
• 40х30х23см     ref. 984141     18,99лв.

ТОАЛЕТНА ДЪСКА
дуропласт, антибактериална, ултратънка
ref. 986295      59,99лв.

• Механизъм за 
плавно затваряне 
• 3D изображение

• Механизъм за 
плавно затваряне



ОСВЕТЛЕНИЕ44

АПЛИК COMO
80x125x355мм, 2хG9, макс.40W, IP44,  
материал метал и стъкло
ref. 888308     49,99лв.

ПЛАФОН ЗА БАНЯ
60х80х60мм, 2хE14, макс.40W, 204 Lm,  
IP21, материал метал и стъкло
ref. 942356     57,99лв.

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО
400х80х100мм, 1хЕ27, макс.23W, IP54, 
пластмаса, цвят бял
ref. 891957     12,99лв.

АПЛИК NINFEA
 
120х170х240мм, 2хG9, макс.40W, IP44, материал 
метал и стъкло     ref. 897185     59,99лв.

АПЛИК  
PARMA VIVALUX
140x230x195мм, 2хG9,  
макс.40W, IP44, с включени в  
комплекта крушки, материал метал и стъкло
ref. 924567     41,99лв.

АПЛИК BRUNO VIVALUX
370х60х100мм, 2хG11, макс.18W, IP44, с 
включени в комплекта крушки, материал метал 
и стъкло      ref. 888306     69,99лв.

АПЛИК 
165х160х150мм, 1хG9 Halogen 
включена в комплекта, 
макс.28W, IP21, материал  
метал и стъкло
ref. 951467

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО  
SIRIUS 1
диаметър 280мм, 1хЕ27, 
макс.60W, IP54
ref. 861930

ОСВЕТИТЕЛНО  
ТЯЛО ORION
диаметър 280мм 1хЕ27, 
макс.60W, IP54
ref. 884169 

АПЛИК 
60х165х170мм, 1хG9 Halogen 
включена в комплекта, 
макс.28W, 370 Lm, IP21, 
материал метал и стъкло
ref. 951465

LED ПЛАФОН КАМЕ
диаметър 175мм, 1х3W,  
240lm, 4000K, 35 000 часа 
живот, IP44, материал  
метал и стъкло
ref. 958314 

ПЛАФОНИЕРА SUN
60W, E27, декоративно стъкло, 
порцеланова фасунга, IP20-
защита от влизане на твърди 
тела, подходящ за интериорна 
употреба, цвят бял  ref. 880618

АПЛИК NINFEA
80x65x205мм, 1хG9,  
макс.40W, IP44,  
материал метал и стъкло
ref. 897184

ПЛАФОН SERENA VIVALUX
диаметър 183мм, 1хG9, 
макс.40W, IP44, материал  
метал и стъкло, цвят хром, 
сатиниран никел
ref. 924568 

49,99лв.

14,99лв.

17,99лв.

14,99лв. 18,99лв.

41,99лв.

6,99лв.

39,99лв.



ПЛАФОНИ

ЛУНИ ЗА БАНЯ
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Светослав,  
сектор Баня
Mr.Bricolage

Според действащите норми банята се разделя на 3 зони:
Зона 0 и 1 - това е обемът на ваната и душа на височина 
до 2,25м. Всички електрически уреди са забранени.
Зона 2 - до 60см разстояние от зона 0 и 1. Възможно е 
използването на уреди и контакти от клас II, оборудвани с
двойна електрическа изолация, с трансформатор и уреди 
със степен на защита минимум IPx4. 
Зона 3 можете да монтирате електрически уреди от
клас I, заземени и защитени от вертикални водни пръски –
степен на защита IPx1.

Индекс за защита от проникване на
предмети и вода IP
Индексът IP показва степента на защита
на уреда и се състои от 2 цифри:  
1-ва цифра - защита от проникване на твърди тела и  
2-ра цифра – защита от вода. Съществуват 7 нива на 
защита от твърди тела (от 0 – без защита, до 6 – напълно 
защитен) и 9 нива на защита от проникване на вода  
(от 0 - без защита, до 8 – защита от поставяне под вода).
Пример :
IP44 : защита от проникване на твърди тела и защита от 
проникване на водни пръски

ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ

зона 3

зона 0

зона 2

зона 1

зона без 
електрически 
уреди

3 м 2,25 м

60 см

LED ПЛАФОНИЕРА ELLIS
дължина 197мм, 8W, дневна светлина,  
570 lm, IP54       ref. 963439 

ЛУНА ЗА БАНЯ VIVALUX 
диаметът 86мм, GU 5.3,  IP44, 12V, за лампа 
MR16, никел мат      ref. 924604 

ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ
82х82мм, 35W, GU5,3, IP65, материал 
алуминиева отливка, цвят хром     ref. 924623 

LED ПЛАФОНИЕРА ELLIS
диаметър 237мм, 18W, дневна светлина, 
1300 lm, IP54      ref. 963442

15,99лв.

5,99лв. 9,99лв.

34,99лв.

ВОДОУСТОЙЧИВА 
ЦВЕТНА RGB LED ЛЕНТА
дължина 5м, 7.2W/м, 
12V, 30 LED на метър, 
светлинен поток 410 
Lm/м, ъгъл на светене 
120°, продължителност 
на живот 25 000ч., 3М 
самозалепваща лента, 
енергиен клас А, IP65- 
пълна изолация срещу прах 
и защита от потапяне във 
вода, сменящи се цветове, 
димираща
ref. 937273     26,99лв.

LED ПЛАФОН TIONA
диаметър 385мм, 1х20W, 1000lm, IP44, 
материал бял акрил, алуминий и метал
ref. 960870

LED ПЛАФОН PAMELA
диаметър 185мм, 1х15W, 600lm, IP44, 
материал метал и стъкло        ref. 960866
• диаметър 280мм, 2х15W 
   ref. 960867     42,99лв.

21,99лв. 51,99лв.

ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ
диаметър 110мм, 5W, топла дневна светлина,  
IP44, цвят бял        ref. 957432
• диаметър 170мм, 15W, IP44    ref. 957430     31,99лв.

ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ
диаметър 100мм, 6W, топла дневна светлина, 
IP44, цветове бял, сребро      ref. 957426 

LED ЛУНА
диаметър 105мм, 4W, 240lm, материал метал 
и поликарбонат     ref. 955258 

ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ
диаметър 108мм, 12W, 1100 lm, неутрална 
светлина, IP44, цвят бял     ref. 955259 

13,99лв. 14,99лв. 28,99лв.

13,99лв.
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ТАПЕТ ЗА ВЛАЖНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ
10,05х0,53м, покривност 5м2 
на 1 ролка, релефен винил, 
подходящ за използване в 
баня и кухня, десен “макове”
ref. 964300      31,99лв.

• цвят червен 
   ref. 964301     31,99лв.

ТАПЕТ ЗА ВЛАЖНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ
10,05х0,53м, покривност 5м2 
на 1 ролка, релефен винил, 
подходящ за използване в баня 
и кухня, десен “морско дъно” 
ref. 964302      31,99лв.

• десен “избелени дъски” 
   ref. 964303     31,99лв.

ТАПЕТ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ
10,05х0,53м, покривност 5м2 на 1 ролка, 
релефен винил на флис, подходящ 
за използване в баня и кухня, десен 
“плочки”, цвят беж
ref. 964291      24,99лв.

ТАПЕТ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ
10,05х0,53м, покривност 5м2 на  
1 ролка, релефен винил,  
десен “плочки”, цвят бял
ref. 964292      24,99лв.

ТАПЕТ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ
10,05х0,53м, покривност 5м2 на 1 ролка, 
релефен винил, подходящ за използване 
в баня и кухня, десен “кафе”
ref. 964304      31,99лв.

ТАПЕТ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ
10,05х0,53м, покривност 5м2 на 1 ролка, 
подходящ за използване в баня и кухня, 
десен “плочки”, цветове беж, екрю, 
мрамор     ref. 962864      19,99лв.



БОИ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ЛАМПЕРИИ
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БОЯ ЗА БАНЯ DULUX
1л, подходяща за баня и кухня, сатенен 
ефект, устойчива на петна, мазнини, 
влага и пара, отблъскващ мухъла 
филм, издържащ до 5 години, сатенен 
ефект - гладко покритие, което не 
пожълтява при стареене, износва 
се по-малко и се почиства по-лесно 
от обикновените водоразредими 
бои, издържа на регулярно миене, 
покривност 13м2 за един слой, цвят бял      
ref. 925135      25,99лв. 

БОЯ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕКО
1л, за ново боядисване и възстановяване 
на влажни помещения - бани, кухни, 
килери, перални помещения, изби; устой-
чива на бактериални и гъбични зарази, 
осигурява „дишане“ на стените, висока 
белота на покритието и добра устойчивост 
към стареене и пожълтяване, покривност 
14м2 за един слой, цвят бял
ref. 894690     8,99лв.

1л, 2,5л, 4л и 8,5л
Предлага се в разфасовки от:

БОЯ ЛЕКО СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ
2,5л, за интериорна употреба, подходяща 
за влажни помещения и стаи с интензивен 
трафик, мощно противобактериално и 
противогъбично действие, покривност  
30-35м2 за един слой
ref. 893298     18,99лв.

2,5л, 4л, 8,5л и 15л
Предлага се в разфасовки от:

ЛАМПЕРИЯ MODERN DECOR
РVС, дебелина 8мм, размер на ламелата 
2,70х0,25м, продажба на пакет -  
1 пакет (4 ламели) = 2,7м², бърз и лесен  
монтаж, лесно почистване, компенсира 
неравностите по стените, 100% водоустойчивост, 
различни декори     ref. 938869     13,49лв./м2

ЛАМПЕРИЯ MOTIVO BASIC
РVС, дебелина 8мм, размер на ламелата 
2,70х0,25м, продажба на пакет -  
1 пакет (4 ламели) = 2,7м², бърз и лесен монтаж, 
лесно почистване, компенсира неравностите 
по стените, 100% водоустойчивост, различни 
декори     ref. 961740     14,99лв./м2

дигитален печат с 3D ефект на изображенията; 
декорът обхваща четири ламела, като по 
този начин формира шарка, простираща се на 
площ от 2,7 кв. м.; всеки от серията ламели е 
с различен, неповтарящ се по цялата дължина 
дизайн, което дава възможност за създаване 
на композиции без повторение

изцяло в сивата гама, наподобява текстурата 
на дървесина и стомана, всички декори си 
подбрани така, че да позволят безбройни 
възможнисти за съчетание 
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ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР TESY
5kW, комплект със смесител, 
мигновено действие - 
осигурява топла вода по 
всяко време, вградена 
технология за оптимална 
температура, компактни 
размери 200х130х76мм
ref. 954940     115лв.

ПРОТОЧЕН 
БОЙЛЕР ELDOM
6,5 kW, подходящ 
за баня, комплект 
с душ, размер 
134х289х195мм
ref. 918957     
109лв.

БОЙЛЕР ПОД 
НАЛЯГАНЕ ELDOM
10л, 2kW, монтаж 
под мивка, размери 
430х 285х288мм, 
тегло 8,5кг, комплект 
с метален винтил и 
невъзвратен клапан с 
баланс, вграден аноден 
протектор, емайлиран 
водосъдържател
ref. 893864     139лв.

БОЙЛЕР TESY ANTICALC
80л, 2.4kW, 2-степенен влагоизолиран ключ, 
диаметър 44см, PISTON Effect, осигуряващ до 15% 
повече топла вода, стъклокерамично покритие на 
водосъдържателя, нагревателен елемент Anticalc за 
редуциране натрупването на котлен камък, външен 
терморегулатор с ЕКО функция
ref. 964557     229лв.

БОЙЛЕР TESY MODECO CLOUD
82л, 2.4kW, управление през Интернет 
чрез мобилното приложение tesyCloud, 
PISTON Effect, осигуряващ до 15% 
повече топла вода, технология за 
високо-ефективна изолация INSUTECH, 
ECO Smart режим на работа за 
намаляване разходите за енергия, 
карамичният нагревателен елемент 
подходящ за работа в твърда и/или 
минерализирана вода
ref. 985986  

БОЙЛЕР ЕЛДОМ
3kW, 80л, антикорозионна защита,  
метален комбиниран предпазен 
вентил “3 в 1”, индикатор за 
температурата
ref. 986497     199лв.

399
лв.

БОЙЛЕР TESY  
MODECO CLOUD

3г.
ГАРАНЦИЯ

3г.
ГАРАНЦИЯ

3г.
ГАРАНЦИЯ

5г.
ГАРАНЦИЯ

5г.
ГАРАНЦИЯ

7г.
ГАРАНЦИЯ

НОВО
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ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА  
ЗА БАНЯ DIPLOMAT
2000W, 2 степени, термостат, 
защита от прегряване, 
вграден предпазен топлинен 
бушон, поставка за хавлии, 
индикаторна лампа, стенен 
монтаж, IP24      ref. 838788 

ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА
1800W, 2 степени, термостат, 
защита от прегряване,  
2 поставки за хавлии, стенен 
монтаж, IP24
ref. 706057

ОТОПЛИТЕЛ С ИНФРАЧЕРВЕНИ 
НАГРЕВАТЕЛИ ELDOM
1800W, 2 степени, регулиране на 
наклона, неръждаеми нагревателни 
елементи, IP24
ref. 936826

ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА  
ЗА БАНЯ 
2000W, 3 степени, термостат, 
защита от прегряване,  
2 поставки за хавлии, стенен 
монтаж, IP24
ref. 709378

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СУШИЛНИК
100W, 95х50х31см, стоящ или за 
монтаж на стена, IP21, цвят бял    
ref. 941575     72,99лв.

НЕ САМО В БАНЯТА, НО И В КУХНЯТА
Сушилниците не са предназначени само за 
банята. Те ще ви вършат идеална работа 
и в кухнята – на тях можете да сушите 
кухненските кърпи, а и са достатъчни за 
отопляване на кухнята, тъй като печката и 
котлоните също произвеждат топлина.

ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ ЗА БАНЯ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОТОПЛЕНИЕ ЗА БАНЯ 

Неделчо, сектор Електричество
Mr.Bricolage

Изборът на лира за банята зависи от площта, която ще 
отоплявате.  Препоръчваме ви да предвидите 100W на 
м2, като добавите около 30%. Например, за баня с площ 
5м2, изберете лира с мощност 650W. Имайте предвид, че 
колкото по-мощна е лирата, толкова повече място заема. 

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩАТА 
ЛИРА ЗА БАНЯТА

89 лв.

ЛИРА ЗА БАНЯ

99

ЛИРА ЗА БАНЯ
450W, 94 х 45см, метални тръби,  
прахово боядисана, Чехия

Мощност ЦенаРазмери ref.

450W
730W

94 х 45см

129 х 45см

826640

826641

89,99 лв.
129 лв.

65,99лв. 99лв. 49,99лв.109лв.
произведено
в България

Елегантен дизайн 2 поставки 
за хавлии

2 поставки 
за хавлии икономично и равномерно 

отопление, безшумна работа



Неделчо, сектор Баня
Mr.Bricolage

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ  
ЗА ВЕНТИЛАЦИЯТА

Проветряването е необходимо не само за осигуряване на пресен въздух, 
но и за отвеждане на парата, образувала се при къпане или използване на 
ваната, с цел да се предотврати образуването на конденз и мухъл в поме-
щението. В случай, че банята няма отваряем прозорец, трябва да се осигури 
алтернатива. Най-често срещаното решение е използването на осов венти-
латор с ел. захранване. Основната характеристика при избор е дебитът на 
вентилатора. За вентилиране на баня, тоалетна и мокро помещение са не-
обходими 90 м3/ч. Друг важен момент при вентилиране на баня или мокро 
помощение е изборът на място за вентилатора. За да се постигне оптимален 
въздухообмен и цялостно проветряване на помещението е желателно да 
поставите вентилатора в най-отдалечената точка на помещението, спрямо 
мястото на постъпване на пресен въздух. Ако банята ви е по-голяма, пре-
поръчваме вместо един мощен вентилатор, да монтирате два с по-малка 
мощност, разположени над определени елементи, например над душ каби-
ната и над ваната. То този начин ще гарантирате по-добър въздухообмен и 
по-бързо отвеждане на парите от помещението.

Желателно е вентилаторът, който избирате, да има т.нар. обратна клапа. 
Тази клапа ще попречи миризми и замърсен въздух от въздуховодната 
мрежа да постъпват във вашето помещение. Тя ще възпрепятства и топлия 
въздух да напусне помещението през вентилатора.

ВЕНТИЛАЦИЯ И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО50

89 лв.

ВЕНТИЛАТОР  
ЗА БАНЯ

99

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 100мм, 15W, дебит на 
вентилация 100м³/ч, ниско ниво на шум, 
удобен за сваляне преден капак за лесно 
почистване, възвратна клапа тип мембрана, 
индикираща светлина за режим на работа, 
цвят бял, CATA, Испания
ref. 829891

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 120мм, 18W, дебит 
на вентилация 150м3/ч, 
осигурява до 30 000 часа 
работа, цвят бял
ref. 861471

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 100мм, 15W, дебит 
на вентилация 100м³/ч, 
ниско ниво на шум, удобен 
за сваляне преден капак за 
лесно почистване, възвратна 
клапа тип мембрана, 
индикираща светлина за 
режим на работа, цвят инокс, 
CATA, Испания
ref. 829894

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
11W, дебит на вентилация 95м3/ч
ref. 853118

• 18W, дебит на  
   вентилация 150м3/ч
   ref. 853122     39,99лв.

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 120мм, 20W, дебит 
на вентилация 195м3/ч, 
механично отваряне и 
затваряне на решетката
ref. 853459

39,99лв. 99,99лв. 38,99лв. 24,99лв.
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ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 100мм, 15W, дебит на 
вентилация 98м³/ч, ниско ниво на шум, 
възвратна клапа, удобен за сваляне 
преден капак за лесно почистване, 
цвят бял, CATA, Испания
ref. 874897

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 99мм, 7.5W, дебит на 
вентилация 97м³/ч, ниско ниво на 
шум 25dBa, гумени антивибрационни 
тампони       ref. 955090

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 100мм, 18W, плавното 
затваряне и отваряне автоматичните 
жалузи предотвратяващи обратното 
навлизане на въздух 
ref. 881264

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 100мм, 14W, дебит на 
вентилация 88м³/ч, ниво на шум 33dBa, 
декоративен плексигласов преден 
панел с LED (червен, син) осветление
ref. 955094

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 125мм, 18W, плавното 
затваряне и отваряне автоматичните 
жалузи предотвратяващи обратното 
навлизане на въздух
ref. 883126

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 150мм, 25W, дебит на 
вентилация 210м3/ч, автоматична задна 
клапа      ref. 961348

ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ
диаметър 100мм, 8W, дебит на 
вентилация 115м³/ч, много ниско ниво 
на шум, възвратна клапа, луксозен 
преден панел от бяло стъкло, сваляем 
за лесно почистване, цвят бял, CATA, 
Испания         ref. 903585

39,99лв.

79,99лв.

41,99лв.

74,99лв.

49,99лв.

26,99лв.

69,99лв.

БОЙЛЕРНО ТАБЛО
25А / 250V, двойно 
ref. 829375     10,99лв.

цветове бял, беж
ref. 888831
10,99лв.

цветове алуминий, платина, графит, матиран графит
ref. 888835    12,99лв.

БОЙЛЕРНО ТАБЛО
16А / 250V, тройно
ref. 856449     20,49лв.

КЛЮЧ ЗА БОЙЛЕР LEGRAND
45А, с индикатор
ref. 905103     23,99лв.

IP44, с капак
ВЛАГОЗАЩИТЕНИ КОНТАКТИ 
СЕРИЯ SIMON CLASSICЕЛЕКТРИЧЕСТВО



София - Младост, бул. “Цариградско шосе” N 115

Магазини Mr.Bricolage

София - Люлин, бул. “Европа” N 171

София - София Ринг Мол, бул. “Околовръстен път” N 214,  
               София Ринг Мол, ниво 0

Пловдив 2, ул. “Македония” N 2, до BILLA (Кючук Париж)

Пловдив 1, бул. “6 септември” N 223-А

Варна, ж.к. Младост, ул. “Вяра” N 3

Благоевград, ж.к. Струмско, бул. “Яне Сандански” N 1

Плевен, ул. “Асен Халачев” N 2, до BILLA на пазара

Русе, ул. “Липник” N 2

Добрич, Околовръстен път N 56 (Добротица)

Бургас, бул. “Захари Стоянов“ N1


