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Ако имате идея, ние, консултантите в 
Mr.Bricolage, ще ви посъветваме как да 
я осъществите по най-добрия начин. За 
информация, съвет или идея, ни потърсете в 
магазините на MrBricolage или във  
Фейсбук - MrBricolage.Bulgaria

Влюбени сте в дома и градината си? 

Добрина,  
сектор  
Електричество,  
Mr.Bricolage

Независимо къде се 
намирате, винаги ще 
бъдем на един клик 
разстояние. Посетете 
страницата ни във Фейсбук 
- MrBricolage.Bulgaria, и 
намерете вдъхновение за 
вашите идеи.

За да ви бъдем 
съвсем под ръка, 
търсете съветите на 
нашите консултанти 
и във всеки гид на 
Mr.Bricolage.

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

НИЕ  ВИ РАЗБИРАМЕ!

СЪВЕТИ  
ВЪВ ФЕЙСБУК ОТКРИЙТЕ НИ  

В ГИДА

»

Избери, Разбери, 
Сравни, Направи

Георги,  
сектор Отопление,  
Mr.Bricolage

»

Посетете ни на www.mr-bricolage.bg,
както и във Facebook: MrBricolage.Bulgaria

Означението “Flamme verte”  
(„Зелен пламък“)
Това е френски стандарт за качество, с който се 
означават най-ефективните и най-незамърсяващите 
околната среда печки. 
Те имат минимум 70%КПД, отделят под 0,3% въгле-
роден двуокис (CO

2
) и отговарят на всички европейски 

норми за качество. 
Степента на ефективност се означава под формата на 
звезди (от 1 до 5). 
Колкото повече зведи притежава уредът, толкова 
по-качествен и ефективен е той.

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 28.10.2018:

София-Младост 08:00-21:00ч 09:00-19:00ч

София-Люлин 08:00-21:00ч 09:00-19:00ч

София Ринг Мол 09:30-22:00ч 09:30-22:00ч

Варна 08:30-20:00ч 09:00-19:00ч

Бургас 08:30-20:00ч 09:00-19:00ч

Пловдив 1 08:00-20:00ч 09:00-19:00ч

Пловдив 2 09:00-19:00ч 10:00-19:00ч

Добрич 08:30-20:00ч 09:00-19:00ч

Русе 08:30-20:00ч 09:00-19:00ч

Плевен 08:30-20:00ч 09:00-19:00ч

Благоевград 08:30-20:00ч 09:00-19:00ч

магазин пон-събота неделя
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КАМИНА STIMO
чугунена, диаметър на димоотвода 150мм
ref. 993105 

размер на дървата

22/33/50см

отопляем
обем

114м3

Мощност РазмериЕфективност Тегло

7kW 68 x 36,4 x 68смêêêêê 72кг

5
год.

1199лв.

http://mr-bricolage.bg/p/993105


ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОТОПЛЕНИЕ4

НА КРЪСТОПЪТ В 
ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ОТОПЛЕНИЕ
Само до преди век основният източник на топлина в 
студените дни и нощи е бил огънят, но с навлизането 
на електрическата енергия възможностите стават 
безкрайни и често ни поставят на кръстопът в 
джунглата от начини за стопляне. В зависимост от 
изолацията на стените и прозорците, типа жилище 
и различни други фактори, всеки тип електрическо 
отопление има своите предимства. При всички 
положения, то ни дава удобство, сравнимо с това на 
централното парно и се явява един от най-удачните 
избори за отопление.

Разгледайте на следващите страници разнообразието 
от варианти за отопление с електричество – стенни и 
мобилни конвектори, лъчисти и маслени радиатори, 
вентилаторни и керамични печки, електрически 
камини, инфрачервени печки, отоплители за баня, 
енергоспестяващи уреди. Консултант-продавачите 
в магазините на Mr.Bricolage ще ви помогнат да 
направите информиран избор.



www.mr-bricolage.bg

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ
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Оборудвани са с електрически 
нагревател, който нагрява бързо и 
равномерно въздуха в помещението. 
Работят на принципа на конвекцията 
– загрятият въздух се издига нагоре, 
а студеният се спуска надолу, където 
отново се загрява от нагревателя на 
конвектора. 

Оборудвани са с вентилатор, който 
засилва ефекта на конвекцията. 
Компактни и леки са, могат лесно да 
се местят. Подходящи са за малки 
помещения. Осигуряват бързо затоп-
ляне и хомогенна топлина. 

Много добра алтернатива на камините 
на твърдо гориво – работят без сажди, 
пепел и прах. Мобилни са, не е нужно 
да се съобразявате с комина, за да 
изберете къде да ги поставите. Електри-
ческите камини предлагат максимално 
реалистичен ефект на горящ огън, 
който допринася допълнително за уюта 
в дома. Предлагат се в разнообразен 
дизайн – класически, модерен, ретро. 

Маслените радиатори осигуряват опти-
мален и постоянен топлинен комфорт. 
По-бавно се загряват, но излъчват мека, 
равномерна и трайна топлина (дори 
след изключване), без самият уред да е 
прекалено горещ на пипане. Маслените 
радиатори излъчват 20% лъчиста енер-
гия – отчасти те затоплят и предметите 
в стаята.

Създават усещане за топлина, близко 
до това на слънчевите лъчи. Работят 
на принципа на излъчването на 
топлина върху стените, хората и мебе-
лите, които от своя страна затоплят 
въздуха в помещението. 
Препоръчваме ви да не поставяте 
мебели поне на 1,5м пред лъчистите 
радиатори. 

Те са подобрена версия на обикнове-
ните вентилаторни печки, тъй като са 
оборудвани с керамичен нагревател, 
който създава по-трайно и осезаемо 
усещане за топлина и комфорт. 

Конвекторите създават усещане за 
много бързо покачване на температу-
рата. Повечето модели са снабдени с 
термостат за поддържане на постоян-
на температура. Лесни са за монтаж 
и употреба, не изсушават въздуха 
и са ефикасни най-вече за малки и 
средно големи помещения. 

Благодарение на инфрачервените 
вълни топлината е незабавна, 
насочена и отоплява точно опреде-
лени зони. Подобно на лъчистите 
отоплители, инфрачервените уреди 
също затоплят стени и предмети, 
намиращи с в близост до тях. 

Последните модели електрически отоплителни уреди 
са ефективно решение, което съчетава комфорт 
при употребата, бързо и лесно инсталиране, както и 
възможност за пестене на енергия. 
Независимо дали реновирате старо жилище или 
обзавеждате ново, електрическото отопление ви дава 
удобство, сравнимо с това на централното отопление и 
и се явява един от най-удачните избори за отопление. 
Ако използвате електрически уреди с термостат или 
програматор, ще реализирате до 25% икономия. Ако 
намалите с 1°С температурата вкъщи, за 24 часа вие 
ще спестите 7% от енергията, която консумирате за 
отопление.  

ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО
ОТОПЛЕНИЕ

СТЕННИ КОНВЕКТОРИ

ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЧКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАМИНИ

МАСЛЕНИ РАДИАТОРИ

ЛЪЧИСТИ РАДИАТОРИ

ВЕНТИЛАТОРНИ КЕРАМИЧНИ ПЕЧКИ

МОБИЛНИ КОНВЕКТОРИ

ИНФРАЧЕРВЕНИ ПЕЧКИ 



ЛЪЧИСТИ РАДИАТОРИ / СТЕННИ КОНВЕКТОРИ / ВЕНТИЛАТОРНИ ПЕЧКИ / КЕРАМИЧНИ ПЕЧКИ6

СТЕНЕН ЕЛЕКТРОНЕН КОНВЕКТОР ELDOM
електронен термостат, неръждаем нагревател, двоен 
алуминиев радиатор, LCD екран, автоматична термо-
защита, функция против замръзване, защита срещу 
падане, функция „отложен старт“,  много тънък, защита 
на електронното управление от достъп на деца, IP24

СТЕНЕН ЕЛЕКТРОНЕН КОНВЕКТОР ELDOM
двоен алуминиев радиатор, много тънък, 
електронно управление, цветен TFT дисплей, 
функция „Отворен прозорец“, саморегулиране на 
мощността, режим „Сън“, двустепенна защита 
от прегряване, защита при падане, защита при 
прекъсване на ел.захранването, защита против 
замръзване, защита от малки деца, IP 24

ЛЪЧИСТ РАДИАТОР CHARTES
електронен термостат, управ ление с 4 команди, 
Клас І, IP24

СТЕНЕН МЕХАНИЧЕН КОНВЕКТОР  
AIRELEC BASIC PRO 
електронен термостат, алуминиев нагревателен елемент, 
дигитален програмируем дисплей с възможност за 
задаване на 3 режима на работа за всеки ден или 
за седмицата, функция “Защита от деца” - дисплеят 
може да бъде заключен и настройките не могат да се 
променят без присъствието на възрастен

СТЕНЕН КОНВЕКТОР TESY
метален корпус, дисплей, показващ температурата,  
ергономична клавиатура на управлението, вградена 
защита от прегряване, безшумна работа, бързо 
нагряване и ускорена циркулация на топлия въздух

с механичен термостат
Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем

обем
1000W

2000W

2500W

3000W

45 x 56 x  9см

45 x 83 x  9см

45 x 100 x  9см

45 x 118 x  9см

3,88кг

5,62кг

6,52кг

8,06кг

989732

989731

989727

989733

20м3

40м3

50м3

60м3

149 лв.

179 лв.

189 лв.

209 лв.

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

1000W

2000W

3000W

43 x 71 x 5,9см

43 x 102 x 5,9см

43 x 147 x 5,9см

6кг

9кг

10,5кг

987969

987970

987971

20м3

40 m³

60 m³

179 лв.

209 лв.

259 лв.

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

1000W

1500W

2000W

2500W

3000W

43,4 x 71,6 x 5,9см

43,4 x 91,6 x 5,9см

43 x 111,6 x 5,9см

43 x 136,6 x 5,9см

43 x 156,6 x 5,9см

6кг

7кг

9кг

10кг

10,5кг

993610

993611

993612

993613

993614

20-35м3

30-45м3

40-55м3

50-65м3

60-80м3

199 лв.

209 лв.

229 лв. 

249 лв. 

269 лв.

с електронен термостат
Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем

обем
1500W

2000W

2500W

3000W

45 x 63 x  9см

45 x 83 x  9см

45 x 100 x  9см

45 x 118 x  9см

4,15кг

5,62кг

6,52кг

8,06кг

989728

989723

989730

989729

30м3

40м3

50м3

60м3

179 лв.

199 лв.

219 лв.

239 лв.

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

1000W

1500W

2000W

54 х 52 х 25см

69 х 52 х 25см

84 х 52 х 25см

3,8кг

4,7кг

5,6кг

709397

709398

709399

20м3

30м3

40м3

89 лв.

129 лв.

159 лв.

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

1000W

1500W

2000W

2500W

44х42х10см

44х58х10см

44х74х10см

44х90х10см

3,4кг

3,8кг

5,0кг

7,0кг

993867

993869

993870

993871

30м3

40м3

50м3

65м3

189 лв.

209 лв.

239 лв.

269 лв.

7
год.

7
год.

7
год.

7
год.» Електронният термостат осигурява 20% 

по-малък разход на електроенергия 
в сравнение с аналогичните модели с 
механичен терморегулатор

Неръждаем нагревател с голяма площ и 
дълъг живот

Двоен алуминиев радиатор, осигуряващ 
оптимална естествена конвекция

» Функция „Отворен прозорец“ - при 
засичане на отворен прозорец уредът 
спира да работи до затварянето на 
прозореца, с цел намаляване на 
разходите за електричество

199 лв.

http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=993610+993611+993612+993613+993614
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=709397+709398+709399
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=987969+987970+987971
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=9938637+993869+993870+993871
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=989732+989731+989727+989733
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=989728+989723+989738+979729


www.mr-bricolage.bg

35лв.
99

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 28427140м3 149 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 28428840м3 109 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

1500W 99358430м3 35,99 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

800W 95616915м3 13,99 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 99358140м3 34,99 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 61623040м3 69 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 99357640м3 23,99 лв.

ВЕНТИЛАТОРНА  
ПЕЧКА МИНИ 
2 степени, термостат, защита 
от прегряване, функция за 
охлаждане и отопление

ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА
2 степени, термостат, устройство 
против замръзване, метален 
корпус, защита от прегряване, 
индикаторна лампа

ВЕНТИЛАТОРНА  
ПЕЧКА DELONGHI
2 степени, термостат, защита 
от прегряване, защита против 
замръзване, възможност за 
включване само на 
вентилатора, индикаторна лампа

ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА HOMA
2 степени, термостат, функции 
за охлаждане и отопление, 
индикаторна лампа за работа, 
защита от прегряване, 
самоизключване при падане, 
подходяща за влажни помещения

ВЕНТИЛАТОРНА КЕРАМИЧНА 
ПЕЧКА LAMARQUE 
2 степени, термостат,  
защита от преобръщане 

ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА CALYPSO
5 режима на работа, програматор, 
термостат, индиректно насочване на 
топлина, безшумна, IP21, LCD екран,  
енергоспестяващ режим, защита от 
прегряване

ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА
термостат, осцилация,  
защита от прегряване

ВЕНТИЛАТОРНА КЕРАМИЧНА ПЕЧКА MÜHLER
2 степени, термостат, вграден предпазител, защита от 
прегряване, самоизключване при падане   

Вентилаторни печки

Керамични печки

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 95617140м3 33,99 лв.

http://mr-bricolage.bg/p/993581
http://mr-bricolage.bg/p/956171
http://mr-bricolage.bg/p/616230
http://mr-bricolage.bg/p/284271
http://mr-bricolage.bg/p/284288
http://mr-bricolage.bg/p/993576
http://mr-bricolage.bg/p/993584
http://mr-bricolage.bg/p/956169


КОНВЕКТОРИ / ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ8

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

2000W 60 х 15 х 46 см 4,1кг 91269640м3 74,99 лв.

КОНВЕКТОР TESY
3 степени, термостат, вграден вентилатор за по-бързо 
затопляне, функция против замръзване

КОНВЕКТОР TESY
4 степени, термостат, вграден вентилатор за 
по-бързо затопляне, функция против замръзване, 
защита от прегряване

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

2000W 67 х 11 х 43 см 3,5кг 95595940м3 79 лв.

КОНВЕКТОР  ELDOM
3 степени, термостат, вграден вентилатор за по-бързо 
затопляне, защита от прегряване, цветове бял, черен

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

2000W 87 х 11 х 51 см 8кг 98748940м3 119 лв.

КОНВЕКТОР С НАГРЕВАТЕЛ MIKA 
2 степени, механичен терморегулатор, защита от прегряване 
и обръщане, възможност за монтиране на стена 

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

2000W 59 х 17 х 43 см 4,18кг 95604640м3 64,99 лв.

КОНВЕКТОР TESY
3 степени, термостат, вграден вентилатор за по-бързо затопляне, 
функция против замръзване, защита от прегряване

79лв.
99

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

2000W 70 х 15 х 46 см 3,5кг 84638340м3 79,99 лв.

http://mr-bricolage.bg/p/846383
http://mr-bricolage.bg/p/956046
http://mr-bricolage.bg/p/912696
http://mr-bricolage.bg/p/955959
http://mr-bricolage.bg/p/987489
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КОНВЕКТОР HOMA
алуминиев нагревател, електронен термостат,  
LED дисплей, таймер, вграден WiFi модул,  
седмичен/24 часов таймер, IP24, 

КОНВЕКТОР  DELONGHI
3 степени, термостат, вграден вентилатор 
за по-бързо затопляне, функция против 
замръзване

ПАНЕЛЕН КОНВЕКТОР
Х-образен алуминиев нагревател, защита от прегряване, 
възможност за монтиране на стена 

ПАНЕЛЕН КОНВЕКТОР
Х-образен алуминиев нагревател,  
защита от прегряване, опция за стенен монтаж

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

2000W 73 х 14 х 47см 3кг 96293740м3 47,99 лв.

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

2000W 57 х 13 х 40 см 5,3кг 98747940м3 79,99 лв.

КОНВЕКТОР  ELITE
3 степени, термостат, защита от прегряване, светлинен 
индикатор, вграден вентилатор за по-бързо затопляне, 
опция за стенен монтаж

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

2000W 92 х 24 x 43см 6кг 99359040м3 179 лв.

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

2000W 93 х 12 х 55 см 7,7кг 98748140м3 159 лв.

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

2000W 68 x 9 x 46см 4кг 95742140м3 109 лв.

» ултра тънък - само 9 см.

109 лв.

http://mr-bricolage.bg/p/957421
http://mr-bricolage.bg/p/962937
http://mr-bricolage.bg/p/993590
http://mr-bricolage.bg/p/987479
http://mr-bricolage.bg/p/987481
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Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 94532240м3 99 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 84199040м3 109 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2500W 83452950м3 139 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 99361940м3 89,99 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 70937740м3 99 лв.

Радиатори

Стенни печки

ВЕНТИЛАТОРНА СТЕННА ПЕЧКА 
2 степени, термостат, LED дисплей, 
функция “Отворен прозорец”, 
защита от прегряване, дистанционно 
управление

КЕРАМИЧНА СТЕННА ПЕЧКА
2 степени, керамичен награвател, 
термостат, дистанционно управление

МАСЛЕН РАДИАТОР 
11 ребра, 3 степени, вентилатор, 
термостат, индикаторна лампа

МАСЛЕН РАДИАТОР TESY
9 ребра, 3 степени, термостат, 
функция против замръзване, 
макара за кабел

МАСЛЕН РАДИАТОР TESY
12 ребра, 3 степени, термостат, 
функция против замръзване, 
макара за кабел

99лв.

http://mr-bricolage.bg/p/945322
http://mr-bricolage.bg/p/841990
http://mr-bricolage.bg/p/834529
http://mr-bricolage.bg/p/993619
http://mr-bricolage.bg/p/709377


www.mr-bricolage.bg

ОТОПЛИТЕЛНО НАНО ФОЛИО EXCEL
Икономично, екологично чисто отопление, основаващо се на топлинния ефект на 
инфрачервените лъчи. Лесен монтаж под всякакъв вид настилка. Минимална площ 
на покритие 60% от квадратурата на помещението. 
Среден разход на енергия 70-100W/час за м²
Подходящо за монтаж под различни видове подови настилки - плочки, паркет, 
мокет, както и на стени и тавани под гипскартон

Продукт Цена ref.Характеристики

Нано фолио ЕХ 205

Клеми за нано фолио 

Изолационна лента

Термостат UTH 200                          

898305

898307

898308

903433

захранване 220V, мощност 220W/м2, 
разход на електроенергия 70  - 100W/м2

необходимо количество - 2 бр. за всяка лента нано фолио

необходимо количество - 30см за всяка лента  
нано фолио или инфрачервен кабел

“Максимално количество, което може  
да се захранва от един термостат:

Нано фолио - ЕХ 205 - 16 м²

Нано фолио - ЕХ 305 h - 8 м² 

21,99 лв./л.м.

3,29 лв.

8,59 лв./л.м.

119 лв.

Ефект Предимства Употреба

Мека, равномерна, 
идеално разпределена 
топлина 

Икономично и 
естетично решение 
в дългосрочен план

За целия дом

НАНО ОТОПЛИТЕЛНОТО ФОЛИО СЕ ПОЛАГА МЕЖДУ ПОДА И НАСТИЛКАТА – ПАРКЕТ, МОКЕТ, БАЛАТУМ. 
НАНО ФОЛИОТО МОЖЕ ДА СЕ МОНТИРА И НА СТЕНИТЕ И ТАВАНА. 

Ламиниран паркет / Естествен паркет
Нано фолио EXCEL
Изолационна подложка - PPET
Под

Мокет / Килим / Балатум
MDF – 5мм (анкериран за пода)
Нано фолио EXCEL
Изолационна подложка - PPET
Под

»

Добрина,  
сектор Електричество
Mr.Bricolage

ОТКРИЙТЕ НЕПОВТОРИМИЯ КОМФОРТ НА ПОДОВОТО 
ОТОПЛЕНИЕ!
НАЧИН НА РАБОТА: Инфрачервеното отопление е нискотемпературно ото-
пление. Отоплявайки помещенията с инфрачервеното отопление при 18°C 
се създава усещане за температура от 20-21°C. Причина за това е свой-
ството на предметите да поглъщат инфрачервени лъчи и да ги трансфор-
мират в топлинна енергия, която впоследствие да отдават в помещението. 
По този начин всеки един предмет се превръща в отоплител.

ГАРАНТИРАНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ: Инфрачервеното отопление поз-
волява средно намаление на месечната сметка за електричество от 5 до 
7%, причина за което е гореспоменатото свойството на предметите да 
поглъщат инфрачервени лъчи и да ги трансформират в топлинна енергия. 

НЕСРАВНИМ КОМФОРТ: Топлината при инфрачервеното отопление е мека, 
хомогенна и равномерно разпределена. Лъчистото излъчване на топли-
ната елиминира студените зони, което позволява идеално отопление на 
всички жилищни помещения. Освен това, този начин на отопление не се 
нуждае от никаква поддръжка.

ЕСТЕТИЧНОСТ: Инфрачервеното отоплително фолио е напълно невидимо 
и позволява от 8 до 10% икономия на място. Цялото помещение остава 
свободно за разполагане на мебели и декорация. Системата е дискретна и 
ефикасна и е подходяща за всички помещения в дома.

СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ С НАНО ОТОПЛИТЕЛНОТО ФОЛИО EXCEL
Инфрачервеното отоплително нано фолио използва високо ефективния 
метод на инфрачервено лъчение - по този начин много бързо се достига 
желаната температура. Инсталираната мощност е 220 W/м2, а консумира-
ната енергия - 70-100 W/м2. 
Това прави нано фолиото един от най-изгодните продукти за отопление.
Дълговълновото инфрачервено лъчение е полезно за здравето, с голям 
комфорт на отопление - имаме усещането, че ни огряват слънчевите 
лъчи. При него липсва движение на въздух, предизвикващо запраша-
ване и изсушаване на въздуха. Особено подходящо е за хора с алергии. 
Нано фолиото гарантира кардинално решаване на проблемите, свързани 
с плесени и мухъл. Има високо ниво на безопасност и дълъг експлоа-
тационен живот.

5
год.

http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=898305+898307+898308+903433


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАМИНИ12

ОБЛИЦОВКА АВГУСТИН
82,5х122,4х45,3см, MDF,  
имитиращ натурално дърво, цвят бял
ref. 987544     339лв.

ОБЛИЦОВКА ВЕРСАЛ
110х113х48см, MDF, имитиращ натурално дърво,  
цвят ванилия със златни орнаменти
ref. 963331     459лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

1500W 96363330м3 799 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

1200W 96332330м3 299 лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА ЕЛБРУС
1500W, 2 степени, 86,8х26,5х49,5см, огнен ефект 
- енергоспестяваща LED етхнология, 4 степени на 
регулиране на пламъка, цвят черен

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА ГАЛИЛЕЙ
1200W, 2 степени, 43х58х15см, 1 режим 
имитация на огън и 2 режима отопление,  
цвят черен

ОБЛИЦОВКА МАРИНА 
108х86х25см, MDF, комбиниран с ПДЧ, 
имитиращ натурално дърво и бяла тухла, 
цвят тъмен орех    ref. 963335     319лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

1750W 96330935м3 299 лв.299
лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
КАМИНА КРИСТИНА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА КРИСТИНА 
1500W, 2 степени, 43х58х15см, 1 режим 
имитация на огън и 2 режима отопление, 
цветове злато, сребро

http://mr-bricolage.bg/p/963309
http://mr-bricolage.bg/p/963335
http://mr-bricolage.bg/p/963323
http://mr-bricolage.bg/p/963331
http://mr-bricolage.bg/p/963633
http://mr-bricolage.bg/p/987544
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ОБЛИЦОВКА РИМ
142,6х109,5х48,5см, MDF, комбиниран с ПДЧ, имитиращ 
натурално дърво, цвят светъл орех с ефект на 
състаряване, патиниране на някои елементи
ref. 963333     599лв.

ОБЛИЦОВКА НАЗАРИЙ МИНИ
108х86х25см, MDF, комбиниран с ПДЧ, имитиращ 
натурално дърво и бяла тухла, цвят тъмен орех
ref. 963327     319лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

1500W 96476830м3 599 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

1750W 96331340м3 589 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

1500W 96332330м3 299 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

1500W 96332130м3 1099 лв.

589
лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
КАМИНА РИЧИ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА МАДРИД
1500 W, 2 степени на отопление, 128х55х14 см, дистанционно 
управление, регулируема яркост на пламъка, автоматично 
изключване от 30мин до 7,5 часа

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА ЕЛИТ
1500W, 187,6х578,х15см, дистанционно управление, 
автоматично изключване от 30 мин. до 7,5 ч., LED ефект на 
пламъка, 4 степени на регулиране на пламъка, контрол против 
прегряване и контрол на защитното устройство, монтира се на 
стената, комплект със стенна стойка

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА РИЧИ 
1750W, 2 степени, 1 режим имитация на огън и 2 режима 
отопление, дистанционно управление, регулируема яркост 
на пламъка, автоматично изключване от 30 мин. до 8 часа, 
изключително реалистична имитация на пламъка

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА ГАЛИЛЕЙ
1500W, 2 степени, 43х58х15см, 1 режим 
имитация на огън и 2 режима отопление, 
цветове злато, сребро

И още над 10 модела електрически  
камини и облицовки за тях в Mr.Bricolage!

http://mr-bricolage.bg/p/963313
http://mr-bricolage.bg/p/963333
http://mr-bricolage.bg/p/964768
http://mr-bricolage.bg/p/963323
http://mr-bricolage.bg/p/963327
http://mr-bricolage.bg/p/963321
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Пример за икономично програмиране на отоплението в жилището
Пример за икономично програмиране 

на отоплението в жилището  
19°C19°C

16°C

6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h

Температура в жилището период, когато
сте вкъщи

период, когато
не сте вкъщи 

Час от
денонощието 

температура
в жилището 

препоръчителна
температура
в жилището 

ЕЛЕКТРОНЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ
за управление на помпи, зонови 
вентили, газов или нафтов котел, 
подово отопление, 2 режима на работа - 
нормален и енергоспестяващ, 7-дневна 
времева програма, чрез която може да 
управлявате инсталацията през всеки 
ден от седмицата, захранване с батерия
ref. 955945     119лв.

МЕХАНИЧЕН ДНЕВЕН ПРОГРАМАТОР ЗА РАДИАТОР
автоматично включва и изключва електрическите уреди в 
зададени часове, лесна и бърза настройка на времето и 
ежедневна програма чрез циферблата, до 8 индивидуално 
програмируеми периоди от време, функция за разпознаване 
на отворен прозорец, температурен обхват от + 8 ° С до + 28 °С, 
максимално натоварване до 3500W
ref. 956580     35,99лв.

УМЕН КОНТАКТ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА УРЕДИ 
ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ
лесно управление от мобилни 
устройства чрез приложения за 
iOS и Android, ръчни/планирани 
контроли, уведомления по 
електронна поща за вкючване/
изключване, максимално 
натоварване до 3500W
ref. 952995     99,60лв.

БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЯЕМ 
BLUETOOTH КОНТАКТ
автоматично включва и изключва електрическите 
уреди според вашите предпочитания, може 
да се програмира със смартфон, таблет или 
PC,  след като сте направили график във 
вашето приложение, можете лесно и бързо 
да прехврлите информацията на устройството 
чрез Bluetooth, до 4 възможни програми за 
индивидуално програмиране на включването 
и изключването, максимално натоварване до 
3500W, радио изход, обхват 10м
ref. 956581     72,99лв.

БЕЗЖИЧЕН ПРОГРАМАТОР 
ЗА РАДИАТОР С BLUETOOTH
програмира контрола на радиатора от мобилни устройства чрез приложения 
за iOS и Android, трансфер на данни чрез Bluetooth, до 4 индивидуални 
програми за включване и изключване през деня, до 8 индивидуални 
програмируеми периоди от време с възможност за интервал между тях и 
по време на отпуски, възможно е и ръчно превключване на радиатора и 
контрол на температурата, функция за разпознаване на отворен прозорец, 
температурен обхват от + 8 ° С до + 28 °С
ref. 956043     78,99лв.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ
за управление на двутръбни вентилаторни 
конвектори, ключ за управление на скоростите 
на вентилатора, ключ за ръчна смяна на 
режима на работа отопление/охлаждане, избор 
на температурно задание в диапазон 8-30ºС
ref. 955943     55,99лв.

»

Софка,  
сектор  
Електричество 
Mr.Bricolage

• Оптимизирате консумацията и спестявате  
до 25% електроенергия; 
• Получавате постоянна температура,  която 
поддържате на желаното ниво; 
• Адаптирате топлината в дома към вашия 
ритъм на живот –  часовете, когато сте у дома 
или отсъствате, както и към вида помещение –  

светли / тъмни зони; 
• Можете да предвидите закупуването на термо-
регулатор при покупката на отоплителните уреди 
или да го добавите към съществуващите. 
•  Терморегулиращите уреди са подходящи за 
различни видове отопление – електрическо, 
твърдо гориво, газ. 

ПРЕДИМСТВА НА ТЕРМОРЕГУЛИРАНЕТО

http://mr-bricolage.bg/p/952995
http://mr-bricolage.bg/p/956581
http://mr-bricolage.bg/p/955943
http://mr-bricolage.bg/p/956043
http://955945
http://mr-bricolage.bg/p/956580


Програматори

Таймери

www.mr-bricolage.bg

19
лв.

ЦИФРОВ  
СЕДМИЧЕН 

ПРОГРАМАТОР

99

Таймерът отговаря за продължителността на 
температурния режим и определя кога да се 
включват автоматично домакинските уреди. 
Таймерите се включват в електрическата мрежа, 
а в тях се включва електрическият отоплителен 
уред - радиатор, конвектор, бойлер или климатик. 
Обикновено на таймера има няколко бутона, 
с които се избира в колко часа да се включи 
уредът.  Има таймери, които са с въртящ се димер 
и на тях може да се задава само оставащото 
време, в което електрическият уред може да 
работи. Идеални са за настройка на печка, която 
е оставена да работи преди лягане и трябва да се 
изключи след известно време. 

МЕХАНИЧЕН 
ТАЙМЕР
16A, 24ч, мин. 
интервал 15 минути, 
до 96 включвания 
/ изключвания на 
ден, LED индикатор, 
детска защита
ref. 937057     
7,99лв.

ЦИФРОВ ТАЙМЕР
16А, максимално натоварване 
до 3600W, 8 програми за 
включване и изключване 
на свързаните към него 
електроуреди, възможност 
за 12- и 24-часова 
работа, ръчно включване / 
изключване и автоматичен 
режим, функция Random 
за случайно включване и 
изключване за имитация на 
човешко присъствие
ref. 827722     19,99лв.

ЦИФРОВ СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР
16A, мин. интервал 1 минута, макс. 20 
програми на ден, 15 различни делнични 
възможни комбинации, възможност за 
превключване между лятно и стандартно 
време, детска защита
ref. 946640     14,99лв.

ЦИФРОВ ТАЙМЕР
16A, максимално натоварване до 3500W, 
4-часов / 7-дневен таймер, 8 дневни 
програми, общо 56 програми на седмица, 
минимално време на задаване 1 мин,  
LCD дисплей
ref. 894457     17,99лв.

ЦИФРОВ ТАЙМЕР
16А, седмичен, мин. интервал 1 минута,  
LCD дисплей, макс. 20 програми на ден
ref. 937069     18,49лв.

ЦИФРОВ СЕДМИЧЕН 
ПРОГРАМАТОР
16A, мин. интервал  
1 минута, макс.  
16 програми на ден, 
15 различни делнични 
възможни комбинации
ref. 956033     19,99лв.

ДНЕВЕН 
ПРОГРАМАТОР ЗА 
ВЪНШНА УПОТРЕБА
16A, максимално 
натоварване 3500W, 
мин. интервал 30 
минути, макс. 24 
програми на ден, детска 
защита
ref. 956032     12,99лв.

вградена 
батерия

» Добрина,  
сектор  
Електричество 
Mr.Bricolage

Програматорът позволява предварително да програмирате 
отоплението в зависимост от това дали сте у дома или из-
вън къщи. Например уредът може да се включи 1 час преди 
да се приберете. Регулирането може да бъде дневно или 
седмично и може да е различно за различните стаи.
Безспорен връх на съвременните технологии са устройства-
та, които могат да се управляват през Интернет от мобилно 
устройство чрез приложения за iOS и Android. Различните 
модели предлагат разнообразни функции, като например 
получаване на известия за включване и изключване, ав-
томатизирани отчети за консумацията на енергия, данни в 
реално време за мощността, статистики на дневна, седмич-
на или месечна база, функция за разпознаване на отворен 
прозорец и др. Съществуват модели както за електрическо, 
така и за централно отопление. 

ПРОГРАМАТОРИ

http://mr-bricolage.bg/p/956033
http://mr-bricolage.bg/p/956032
http://mr-bricolage.bg/p/937057
http://mr-bricolage.bg/p/827722
http://mr-bricolage.bg/p/946640
http://mr-bricolage.bg/p/894457
http://mr-bricolage.bg/p/937069
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ЛИРА ЗА БАНЯ
450W, 94 х 45см, метални тръби,  
прахово боядисана, Чехия

За централно отопление

Електрически сушилници

Мощност ЦенаРазмери ref.

450W
730W

94 х 45см

129 х 45см

826640

826641

89,99 лв.
129,99 лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СУШИЛНИК
100W, 95х50х31см, стоящ или за монтаж на стена, 
IP21, цвят бял 
ref. 941575     76,99лв.

• 70W, цвят хром, IP21    ref. 941579     115лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
СУШИЛНИК
120W, 95х54х74см, 
свободностящ, сгъваем 
ref. 993591     74,99лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
СУШИЛНИК
230W, 147х54x94см, 
свободностящ, сгъваем
ref. 993592     109лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СУШИЛНИК
50W, 75х58см, за монтаж на  стена,  
цвят хром, IP21 
ref. 941582     149лв.

89лв.
99

» Софка,  
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

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
СУШИЛНИК
100W, 105х53х86см,  
за монтаж на стена, 
IP21, цвят хром 
ref. 941583     189лв.

http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=826640+826641
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=941575+941579
http://mr-bricolage.bg/p/941582
http://mr-bricolage.bg/p/941583
http://mr-bricolage.bg/p/993591
http://mr-bricolage.bg/p/993592
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ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА
2000W, 2 степени, термостат,  
защита от прегряване, IP21

ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА
1800W, 3 степени, термостат, 
защита от прегряване, LCD 
дисплей, седмичен програматор, 
IP24

ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА
2000W, 2 степени,  
термостат, IP24

ВЕНТИЛАТОРНА ПЕЧКА
2000W, 1 степен,  
термостат, защита  
от прегряване,  IP21

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

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 98749040м3 67,99 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

1800W 28431636м3 179 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 63764640м3 99 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

2000W 70937240м3 69 лв.

Мощност Цена ref.Отопляем
обем

1800W 93682636м3 59,99 лв.

• икономично,  
   равномерно отопление
• безшумна работа

2 поставки  
за хавлии

67лв.
99

» Добрина,  
сектор Електричество
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

2 поставки  
за хавлии

http://mr-bricolage.bg/p/987490
http://mr-bricolage.bg/p/709372
http://mr-bricolage.bg/p/284316
http://mr-bricolage.bg/p/637646
http://mr-bricolage.bg/p/936826
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СЪРЦЕТО НА ДОМА - КАМИНАТА
Нищо не може да се сравни с очарованието и магията на живия огън в 
домашното огнище. Отоплението с дърва не само внася уют у дома, но го 
топли през есента и зимата и доставя изключително удоволствие. Играта 
на огъня ни зарежда, успокоява и вдъхновява. Това туптящо сърце на 
дома неусетно се превръща в център, който събира цялото семейство. 
Какво по-хубаво от студена и снежна зимна вечер и горяща камина, 
която да ни очаква вкъщи? Разгледайте на следващите страници нашите 
предложения и превърнете мечтите си за приказна камина в реалност!



Предимства на отоплението на 
твърдо гориво

Какъв обем ще отоплявате?

Какво гориво ще използвате?

Какъв тип отоплителен уред предпочитате? 

Къде да разположите отоплителният уред?

• Използването на съвременни и ефективни отоплителни уреди 
на твърдо гориво позволява ниска консумация на гориво, много 
добър комфорт и ниска степен на замърсяване на околната 
среда.

• По-високата първоначална инвестиция за изграждане  
на отоплителна система на твърдо гориво се изплаща за 
по-малко от 10 години. 

Отопляем обем, коефициент на полезно действие, 
разположение на печката, вид на горивото – всички 
тези критерии ще ви помогнат да направите правил-
ния избор, за да се възползвате от най-икономичата 
енергия.

• Мощност  40W на м3

Изчислете обема на помещението (Ширина х Дължина х 
Височина) и предвидете около 40W на м3 (при добре изолирано 
жилище).

• Коефициент на полезно действие (КПД) – това е ключов 
критерий при избора на отоплителен уред, който определя 
неговата ефективност.  
80% КПД означава, че 80% от консумираната енергия се отдава 
под формата на топлина. Високият КПД означава също по-малко 
изразходвано гориво за отопление и по-малка нужда от под-
дръжка на комина и димоотводната система. 

• Дърва 
Дървата са най-евтиното гориво. Най-често те се 
продават нарязани с различна  дължина. Допъл-
нително може да се наложи да се цепят с брадва 
или машина за цепене на дърва.  Суровите дърва 
не са подходящи за огрев, защото имат висока 
влажност (50–65%) и отделят близо 2 пъти 

по-малко топлина от добре изсъхналите дърва. Влажността на дървата не трябва да 
бъде по-висока от 15–20%, което при съхранение под навес на проветриво място 
се постига за около 2 години. 

• Пелети
Отоплението с пелети е практично и еколо-
гично решение. Те се произвеждат от чисти 
стърготини, компресирани при много ви-
соко налягане, без добавяне на лепила или 
други свързващи вещества. При еднакво 
тегло, енергийното съдържание на пелетите 
е 2 пъти по-високо от това на дървата. 

Складирането им е лесно, тъй като не са обемисти и не заемат много място. Трябва 
да се съхраняват на сухо и проветриво място. 

Пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния 
диоксид (СО2), тъй като се добиват от възобновяеми източници. 

При горене не отделят черен дим, което ги прави идеални за камини със стъклен 
отвор. Голямо преимущество на пелетите е отделянето на много малко пепел и 
сажди. Отделената пепел е богата на калий и фосфор и може да се използва като 
ценен материал за торене.  

• Камина с отворена или затворена камера
Камината с отворена камера има много нисък КПД  - едва около 10%. За разлика 
от нея, камината със затворена вградена камера има от 70% до 85% КПД. Камерата 
може да се вгради в съществуваща камина или да изградите нова. Как сами да 
изградите камината вижте на стр.25. 

• Печка
Печката е по-лека и компактна, предлага се в разнообразни форми и дизайн, което 
я прави подходяща както за класически, така и за модерен интериор. 

• В средата на помещението
Уредът ще излъчва топлина около себе си, по този начин топлината се разпределя 
по-добре в стаята. 

• Близо до стената
Този начин на разположение спестява място и е за предпочитане ако пространство-
то в стаята е ограничено. Свързването с комина е по-лесно. 

• Вградена в преградна стена
Камерата може да се вгради в преградна стена, например между хола и кухнята. 

Отоплението на твърдо гориво внася уют и 
неповторима атмосфера в жилището.  Температурата в 
помещението  се запазва,  а стените продължават да 
излъчват топлина дълго след догарянето на огъня.    

ОТОПЛЕНИЕТО  
НА ТВЪРДО 
ГОРИВО

www.mr-bricolage.bg

Вид

Камина с отворена 
камера

Печка на дърва

Горивна затворена 
камера

Пелетна камина

Време на горене

Няколко часа 

от 2 до 10 часа

над 10 часа 

от 15 до 45 часа

КПД

По-малко от 10%

 
от 60 до 80%

от 70 до 85%

 
до 95%
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КАМИНА ЗВЕЗДА РЕТРО
керамично стъкло, чугунена скара, облицована с шамот 
горивна камера, диаметър на димоотвода 130мм
ref. 842145      255лв.  

КАМИНА ЗВЕЗДА КАПРИЗ
керамично стъкло, облицована с шамот горивна камера, чугунена 
скара, управление на първичен и вторичен въздух, диаметър на 
димоотвода 130мм    ref. 962469      439лв.  

КАМИНА ЗВЕЗДА ФАНТАЗИЯ
керамично стъкло, облицована с шамот горивна 
камера, чугунена скара, 3 стъкла на вратата, 
управление на първичен и вторичен въздух, 
диаметър на димоотвода 130мм
ref. 962468      479лв.  

КАМИНА ЗВЕЗДА РЕТРО Г
керамично стъкло, чугунена скара, облицована с шамот горивна 
камера, чугунена скара, регулация на първичен и вторичен въздух, 
диаметър на димоотвода 130мм    ref. 842120      299лв.  

Мощност Размери Тегло
8kW 76 х 42 x 49см 70кг

Мощност Размери Тегло
13kW 84 х 66 x 51см 87кг

Мощност Размери Тегло
9kW 770 х 58 x 49см 73кг

отопляем
обем

130м3

отопляем
обем

211м3

отопляем
обем

146м3

» Георги, сектор Отопление, 
Mr.Bricolage

Камините с водна риза имат някол-
ко основни предимства, които ги 
превръщат в много добро решение 
за отопление на цялото жилище:

• Камините с водна риза могат да отопляват  цялото жилище. Те 
работят на принципа на конвекцията - една част от топлината се 
отдава в помещението, където е поставена камината, а другата част 
от топлината се отдава на водата в инсталацията, която отоплява и 
останалите помещения посредством радиатори.

• Стените се нагряват, акумулират топлина и продължават да я 
излъчват и след загасване на огъня в камината.

• Водната риза не позволява на външните стени на камината да се 
нагреят. Това е сериозно предимство, ако имате малки деца, тъй като 
не рискувате те да се изгорят, ако случайно се допрат до камината.

• Отоплението с камина с водна риза има висок коефициент на по-
лезно действие – при ограничен разход на гориво получавате голяма 
мощност на отопление.

КАМИНИ  С ВОДНА РИЗА

КАМИНА ЗВЕЗДА БЕЗ ВОДНА РИЗА
керамично стъкло, облицована с шамот 
горивна камера, диаметър на  
димоотвода 130мм     ref. 841991  

КАМИНА ЗВЕЗДА С ВОДНА РИЗА
водна риза тип серпентина с шамотни тухли 
около водонагревателя, задържащи температура 
и отдаващи я обратно след намаляване на огъня 
в горивната камера, керамично огнеупорно 
стъкло на горивната камера, регулация на 
първичен и вторичен въздух, диаметър на 
димоотвода 130мм      ref. 842151      359лв.  

Мощност Размери Тегло

14kW -  
водонагревател 9kW 
+ камина 5kW

82 х 42 x 48см 85кг

Мощност Размери Тегло
8kW 82 х 42 x 48см 70кг

отопляем
обем

130м3

отопляем
обем

228м3

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички отопляеми обеми са дадени при режим на работа 65% от максималната мощност.

отопляем
обем

146м3

259 лв.

Мощност Размери Тегло
9kW 120 х 67 x 53см 72кг

http://mr-bricolage.bg/p/841991
http://mr-bricolage.bg/p/842151
http://mr-bricolage.bg/p/842120
http://mr-bricolage.bg/p/842145
http://mr-bricolage.bg/p/962468
http://mr-bricolage.bg/p/962469
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ГОТВАРСКА ПЕЧКА БК-50
емайлирана, диаметър на 
димоотвода 130мм
ref. 945303      499лв.  

ГОТВАРСКА ПЕЧКА С ВОДНА 
РИЗА ЗВЕЗДА КЛАСИК
керамично стъкло на камерата, 
темперирано стъкло на фурната, 
чугунена скара, облицована с 
шамот горивна камера, водна 
серпентина, регулация на 
първичен и вторичен въздух, 
стоманен плот с дебелина 6мм, 
диаметър на димоотвода 130мм
ref. 962513      549лв.  

ГОТВАРСКА ПЕЧКА ЗВЕЗДА
диаметър на димоотвода 130мм
ref. 945231      369лв.  

Мощност Размери Тегло
10kW печка 79 х 53 x 93см 

фурна 21 х 45 x 47см
87кг

Мощност Размери Тегло
7kW печка 85 х 52 x 84см 

фурна 25 х 42 x 44см
70кг

КАМИНА ЗВЕЗДА БЕЗ ВОДНА РИЗА
стени от керамични плочи, диаметър на 
димоотвода 130мм    ref. 962467

КАМИНА ЗВЕЗДА С ВОДНА РИЗА
стени от керамични плочи,  
диаметър на димоотвода 130мм
ref. 962516      499лв.  

Мощност Размери Тегло

19kW -  
водонагревател 12kW 
+ камина 7kW

81 х 52 x 51см 92кг

Мощност Размери Тегло
9kW 81 х 52 x 51см 85кг

отопляем
обем

146м3

отопляем
обем

309м3

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички отопляеми обеми са дадени при режим на работа 65% от максималната мощност.

отопляем
обем

163м3

отопляем
обем

276м3

отопляем
обем

114м3

Мощност Размери Тегло

17kW -  
водна риза 10kW 
+ камина 7kW

печка 88 х 102 x 58см 

фурна 27 х 47 x 47см

95кг

Готварски печки

379 лв.

ПЕЧКА КАНАДА 
макс.мощност 35kW, 96х72,5х135см, 
със стъкло, за помещение до 1000м3

ref. 988959     1849лв.

ПЕЧКА КАНАДА 
макс.мощност 6kW, 68 х 50 х 69,5см,  
за помещение до 100м3

ref. 988945     679лв.

от 4 до 8 часа горене 
с едно зареждане 

от 4 до 8 часа горене 
с едно зареждане 

от 4 до 8 часа горене 
с едно зареждане 

затопля за 20 мин.

затопля за 20 мин.

затопля за 20 мин.

Мощност Размери
6kW 68 х 50 х 69,5см 100м3

Отопляем обем

Мощност Размери
35kW 96х72,5х135см 1000м3

Отопляем обем

ПЕЧКА КАНАДА 
макс.мощност 12kW, 63х53,5х81см,  
за огрев и готвене, за помещение  
до 260м3       ref. 988995     1139лв.
Мощност Размери
12kW 63х53,5х81см 260м3

Отопляем обем

» 14дни

ПО ПОРЪЧКА

» 14дни

ПО ПОРЪЧКА

» 14дни

ПО ПОРЪЧКА

http://mr-bricolage.bg/p/962467
http://mr-bricolage.bg/p/962516
http://mr-bricolage.bg/p/945231
http://mr-bricolage.bg/p/988945
http://mr-bricolage.bg/p/945303
http://mr-bricolage.bg/p/988995
http://mr-bricolage.bg/p/962513
http://mr-bricolage.bg/p/988959
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КАМИНА STIMO
чугунена, диаметър на 
димоотвода 150мм
ref. 993105     1199лв.

КАМИНА  ONSEN
чугунена, диаметър на 
димоотвода 150мм
ref. 993106     2299лв.

КАМИНА AURES
чугунена, диаметър на 
димоотвода 150мм
ref. 993111     1455лв.

КАМИНА REMILLY
чугунена, диаметър на 
димоотвода 150мм
ref. 601384     799лв.

КАМИНА NELSON
чугунена, диаметър на 
димоотвода 150мм
ref. 993110     3199лв.

размер на дървата

22/33/50см

размер на дървата

22/33/40см

размер на 
дървата

51см

размер на 
дървата

25/33см

размер на 
дървата

33/50см

отопляем
обем

114м3

отопляем
обем

180м3

отопляем
обем

255м3

отопляем
обем

114м3

отопляем
обем

360м3

Мощност РазмериЕфективност Тегло

7kW 68 x 36,4 x 68смêêêêê 72кг

Мощност РазмериЕфективност Тегло

4kW-6kW-9kW 104,8х51,8х50,2смêêêêê 126кг

Мощност РазмериЕфективност Тегло

8,5kW 70,9х51,9х69,9смêêêêê 85кг

Мощност РазмериЕфективност Тегло

7kW 77 x 43,6 x 36,4смêêêêê 72кг

Мощност РазмериЕфективност Тегло

12kW 66,4х69,2х45,3смêêêêê 132кг

5
год.

5
год.

5
год.

5
год.

http://mr-bricolage.bg/p/993105
http://mr-bricolage.bg/p/993111
http://mr-bricolage.bg/p/993106
http://mr-bricolage.bg/p/993110
http://mr-bricolage.bg/p/601384
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КОМБИНИРАНА  КАМИНА НА 
ДЪРВА И ПЕЛЕТИ CAROLO
диаметър на димоотвода 150мм, 
консумация на пелети - 0,85кг/ч 
при поддържащ режим /  1,9кг/ч 
при пълна мощност, чугун
ref. 709358     2999лв.

ПЕЛЕТНА КАМИНА SERINO
диаметър на димоотвода 80мм, консумация 
на пелети - 0,71кг/ч при поддържащ режим /  
1,72кг/ч при пълна мощност
ref. 993108     1699лв.

ПЕЛЕТНА КАМИНА SERINO
диаметър на димоотвода 80мм, консумация 
на пелети - 0,7кг/ч при поддържащ режим /  
2,17кг/ч при пълна мощност, с вентилатор
ref. 715102     2599лв.

ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА СИЗОМАТИК
диаметър на димоотвода 130мм, консумация на пелети 
- 0,43кг/ч при поддържащ режим /  2,4кг/ч при пълна 
мощност       ref. 946572 

Мощност ЦенаРазмери Тегло ref.Отопляем
обем

12kW

18kW

24kW

15kW
92 x 64,5 x 50,5см

105 x 62 x 54см
115 x 72 x 54см

118 x 79 x 59см

94кг

109кг

121кг

104кг

946572

946575

946580

946573

195м3

293м3

390м3

244м3

2390 лв.

2659 лв.

2790 лв.

2529 лв.

автоматично 
електронно запалване

КПД

80%

отопляем
обем

210м3

отопляем
обем

225м3

отопляем
обем

240м3

Мощност РазмериЕфективност Тегло

3,5кW - 6,5кW 69х79,9х43,4смêêêêê 146кг

Мощност РазмериЕфективност Тегло

3,1кW - 7,3кW 95х56х47смêêêêê 83кг

Мощност РазмериЕфективност Тегло

3,1кW - 8кW 113,5х51х46,5смêêêêê 108кг

5
год.

» 14дни

ПО ПОРЪЧКА

» Георги, 
сектор Отопление, 
Mr.Bricolage

Пелетните камини са най-икономичното, 
най-екологичното и най-иновативното решение 
за отопление. Първоначалната инвестиция е сери-
озна, но се изплаща само за няколко години. 
Това е покупка, за която няма да съжалявате – пелет-
ните камини имат изключително висок КПД (до 95%), 
автономни са - с едно зареждане могат да горят от 
24 до 120 часа, лесно се зареждат и поддържат - по 
време на горенето се отделят много малко сажди, уп-
равляват се автоматично, запалването и загасянето са 
програмируеми. 

Пелетните камини са напълно автоматизирани. 
Можете да регулирате мощността, температурата, 
горивния процес, имате и регулатор за време. При 
горенето се отделя много малко пепел, която се по-
чиства благодарение на автоматична система. Упо-
требата на пелетната камина е изключително удобна, 
тъй като освен ръчно от дигиталния екран, тя може 
да се управлява с дистанционно управление и чрез 
мобилен телефон.  

ПЕЛЕТНИТЕ 
КАМИНИ

http://mr-bricolage.bg/p/709358
http://mr-bricolage.bg/p/993108
http://mr-bricolage.bg/p/715102
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=946572+946573+946575+946580
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» Георги, 
сектор Отопление, 
Mr.Bricolage

Чрез конвекция: затопленият от камината въздух 
привлича студения въздух от помещението, който 
се затопля на свой ред и се издига нагоре във 
вътрешността на камината. Загретият въздух се спира 
от капака на камината и излиза през решетките. 
Коефициентът на полезно действие на камерата 
обикновено е около 75%. 

КАК РАБОТИ 
КАМИНАТА С 
ВГРАДЕНА КАМЕРА

КАМЕРА ЗА ВГРАЖДАНЕ
чугунена, отвор 50см, продължително горене, 
диаметър на димоотвода 180мм
ref. 434993 

Мощност РазмериЕфективност Тегло

14kW 52 x 69,2 x 38смêêêê 96кг

Мощност РазмериЕфективност Тегло

14kW 66,4 x 69,2 x 45,3смêêêê 132кг

размер на 
дървата

50см

размер на 
дървата

50см

размер на 
дървата

50см
размер на 
дървата

50см

КПД

89%

КПД

75%

КПД

73,4%
КПД

75%

КАМЕРА ЗА ВГРАЖДАНЕ 
БЕЗ ВОДНА РИЗА
керамично стъкло, чугунена 
скара, облицована с шамот 
горивна камера, регулация на 
първичен и вторичен въздух, 
диаметър на димоотвода 
200мм      ref. 962514   589лв.  

КАМЕРА ЗА ВГРАЖДАНЕ  
С ВОДНА РИЗА
керамично стъкло, чугунена скара, 
облицована с шамот горивна камера, 
водна серпентина, регулация на 
първичен и вторичен въздух, диаметър 
на димоотвода 130мм 
ref. 962515   729лв.  

КАМЕРА ЗА ВГРАЖДАНЕ SELENIC
чугунена, отвор 50см, продължително горене, 
диаметър на димоотвода 200мм
ref. 234429      999лв.  

Мощност Размери Тегло

26kW -  
водонагревател 16kW 
+ камера 10kW

80 х 70 x 60см 120кг

Мощност Размери Тегло
12kW 87 х 70 x 60см 110кг

599 лв.

5
год.

5
год.

http://mr-bricolage.bg/p/434993
http://mr-bricolage.bg/p/962514
http://mr-bricolage.bg/p/962515
http://mr-bricolage.bg/p/234429


Необходими материали за изграждането на камина
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2. ЛЕПИЛО ЗА ЗИДАНЕ НА КАМИНИ ТЕРАЗИД КЛАС T°
25кг, термоустойчиво, за зидане и шпакловане на камини, разход 2-3кг/м² 
ref. 992323      44,95лв.

4. ДЯЛАН КАМЪК
42,6х13,8х2,7см, 1 пакет (8 плочи) = 0,48м2, цветове охра, сив, червен, кафяв
ref. 879558    17,99лв./пакет

5. ОБЛИЦОВЪЧНА ТУХЛА
24х6х1,1см, състарен ефект, цветове бял, опушено-сив   
ref. 942431  0,49лв./бр.
• цветове оранж, червен      ref. 954481      0,59лв./бр.

1. ГАЗОБЕТОН 
60х25см, дебелина 75мм      ref. 960972     2,59лв./бр.

3. МЕРГЕЛНА ВАТА С АЛУМИНИЕВО ФОЛИО
120х60см, дебелина 3см, за изолация и пожарообезопасяване на камини       
ref. 829898       5,79лв./бр.

1

2

3

4 5

» Георги, сектор Отопление, 
Mr.Bricolage

Основата можете да изградите от газобетонни блок-
чета. Препоръчваме ви да ги залепите със специално 
термоустойчиво лепило, което издържа на високи 

температури.   
Тъй като горивната камера е с тежко чугунено тяло, ви препоръчваме върху 
последното блокче от основата да поставите плот от мрамор, гранит или друг твърд 
материал, който може да издържи тежестта на камерата. 
След поставянето на камерата върху основата, се изгражда булото на камината от специален 
пожароустойчив гипскартон, монтиран на метална конструкция. Имайте предвид, че между 
камерата и стените трябва да има минимум 10см разстояние.
Металните профили, на които се монтират гипскартонените плоскости, се фиксират 
за стените, пода и тавана. Първо се монтират хоризонталните UD профили, които се 
закрепват за  пода и тавана с дюбели. Вертикалните CD профили се захващат към вече 
монтираните хоризонтални UD профили.
За изолиране на камината можете да използвате специална мергелна вата с покритие 
от алуминиево фолио. Ватата е негорима и може да издържа на много високи темпе-
ратури.  
Алуминиевото фолио остава от вътрешната страна на камината и служи за отразяване 
на топлината. По този начин силно ограничавате топлинните загуби. 
Плоскостите от гипскартон се монтират към конструкцията от метални профили с 
помощта на рапидни винтове. 
Отвън можете да облицовате камината с покритие от декоративни камъни или тухли. 

КАК ДА ИЗГРАДИТЕ САМИ ВАШАТА КАМИНА

http://mr-bricolage.bg/p/960972
http://mr-bricolage.bg/p/992323
http://mr-bricolage.bg/p/829898
http://mr-bricolage.bg/p/879558
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=942431+954481
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Разширителен 
съд

Топлоизточник

РадиаторКолектор

Алуминиев глидер

височина 420мм, разстояние между 
щуцерите 350мм, 126W    ref. 826615

височина 580мм, разстояние между 
щуцерите 500мм, 167W    ref. 826616

височина 680мм, разстояние между 
щуцерите 600мм, 192W     ref. 826617

Цена

16,99лв.

17,99лв.

19,99лв.

АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР
висока топлинна ефективност, ниска топлинна инертност, корозионна устойчивост, 
лекота при инсталиране, дълбочина / ширина на глидерите 97 / 80мм

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН 
РАДИАТОР
височина 500 / 600мм 
Предлагаме 15 модела с 
ширина от 600 до 2000мм и 
мощност от 1300W до 4440W
ref. 945742      от 85лв.

Продажба на отделни глидери 

и цели радиатори (10 глидера)

ЕЛЕКТРИЧЕСКО КОТЛЕ С ПОМПА
63,5 х22 х 11,5см, 2 bar, 95% КПД, 
• 6KW       ref. 956575      669лв.
• 9KW       ref. 956576      709лв.
• 12KW      ref. 956577      739лв.

КОЛЕКТОР 
3 отвора 1/2”, дължина 14,5см, месинг 
ref. 854052      16,99лв.

• 4 отвора       ref. 854053      20,99лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО КОТЛЕ БЕЗ ПОМПА
• 6KW       ref. 956578      499лв.
• 9KW       ref. 956579      529лв.

КПД

95%

» Георги, 
сектор Отопление, 
Mr.Bricolage

КАК ДА ИЗГРАДИТЕ ЛОКАЛНО ПАРНО 
ВЪВ ВАШИЯ ДОМ
При локалните отоплителни системи източникът на топлина 
се намира в отопляемата сграда - апартамент или къща. То-
плинният източник може да бъде камина или камера с водна 
риза или котел, който се обслужва от живущите в сградата.
Освен от топлинен източник (котел или камина), отоплител-
ната система при локалното парно е изградена и от следните 
компоненти -  радиатори, разширителен съд, помпа, тръби и 
фитинги, кранове.   

Котелът може да бъде електрически, на газ, на твърдо го-
риво. Той има предимството, че е много мощен, може да 
отоплява къщи и големи жилища, автономен е – с едно 
зареждане гори много по-дълго от камината. Котелът се 
монтира в необитаемо, добре вентилирано помещение – 
мазе, гараж, в близост до горивото, с което работи, за да е 
по-лесно зареждането му. 
Ако изберете локално парно  с камина, тя трябва да бъде с 
водна риза. Тогава в помещението, където е инсталирана 
камината, не се поставя радиатор, поради излъчването на 
топлина от самата камина. Съвременните камини притежа-
ват голяма нагревна площ, съпоставима с тази на котлите, 
поради използването на тръбни елементи в конструкцията 
им.Това позволява по-ефективно оползотворяване на то-
плината на огъня и повишава КПД на камината. 
Радиаторите се поставят във всяка стая, която ще отопля-
вате. Ориентировъчната мощност, която трябва да предви-
дите, е около 50W на един м3. Радиаторите могат да бъдат 
алуминиеви или стоманени.
- Алуминиевите радиатори събират по-малко количество 
вода, имат високо ниво на топлоотдаване, леки са.
- Стоманените панелни радиатори се доближават до 
качествата на алуминиевите на по-ниска цена. Корозията 
може да ги повреди по-бързо. 
За да работи парното ефективно, е нужна циркулационна 
помпа. Тя придвижва топлата вода от камината до ради-
аторите, гарантира добрата работа и на най-отдалечените 
радиатори. 
Към помпата може да се свърже аварийно захранване 
UPS, което гарантира безпроблемна работа и предотвратява 
прегряването и авариите на  системата. 
За да работи парното безопасно, е необходим разширите-
лен съд.  
Подходящи за локалното парно са тръбите с алуминиева 
вложка, те са здрави и се  огъват лесно.  
Към системата може да се добави бойлер със серпентина, 
който осигурява топла вода при работа на камината. 

4

4

4

4

4

4

4
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10. ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР ЗА РАДИАТОР
захранване: батерии 2 х 1,5V AA, макс. консумация на ток 100mA, регулируема 
температура +8°С до +28°С, температура на околната среда от +5°C до +55°C, макс. 
температура на повърхността на радиатора +90°C      ref. 894575       49,99лв.

1. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА С МОКЪР РОТОР
макс.дебит 3,5м3/ч, макс.напорна височина 4м, температура  
на течността от -10°С до +110°С,  в кратковременен режим  
(2 ч) +120 °C, работно налягане 10 bar     ref. 956055      209лв.
• макс.дебит 4м3/ч, макс.напорна височина 5,5м, температура на течността от 
-10°С до +110°С,  в кратковременен режим (2 ч) +120 °C, работно налягане 10 bar      
ref. 956056       239лв.

2. UPS АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ
за поддържане на постоянно захранване на  циркулационни помпи, работещи 
с напрежение 220VAC , честота 50Hz и мощност до 300W, при отпадане на 
захранващото напрежение от електрическата мрежа        ref. 864761        175лв.

3. ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА 
16х2мм       ref. 906055       1,39лв./л.м.
• 20х2мм     ref. 906058       2,19лв.

4. ТЕРМОГЛАВА ЗА ВЕНТИЛИ
със свързваща резба M 30 х 1,5       ref. 955946       18,99лв.

5. ВЕНТИЛ ЗА РАДИАТОР ПРАВ
1/2-1/2, работна температура до 110⁰С, номинално налягане 10 атмосфери
ref. 962510       13,99лв.

6. ВЕНТИЛ ЗА РАДИАТОР ЪГЛОВ
1/2-1/2, работна температура до 110⁰С, номинално налягане 10 атмосфери
ref. 962509       13,99лв.

7. АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР 
1”, с лява или дясна резба       ref. 956059       11,99лв.

8. ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН ПО НАЛЯГАНЕ
3 bar, 1/2”, ж/ж       ref. 956053       11,99лв.

9. АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА РАДИАТОР
прав, 1/2      ref. 962508       13,99лв.

11. ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ EKOFLEX
изработена от полиетилен с ниска плътност (LDPE) предлага се в дължина 2м, 
диаметър от 18мм до 76мм и дебелина на изолацията от 6мм до 13мм
ref. 908038       от 0,95лв./бр.

12. ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ
изработена от микропореста гума, за топлоизолация на хладилни, климатични 
и отоплителни системи, водопроводни и санитарни инсталации предлага се в 
дължина 2м , диаметър от 6мм до 48мм и дебелина на изолацията от 6мм до 9мм    
ref. 898331       от 0,99лв./бр.

13. ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ СЪС СТЪКЛЕНА ВАТА
с покритие от алуминиево фолио, температура на приложение от -50°С до 
+250°С, за изолация на охладителни, климатични и отоплителни системи и 
промишлени инсталации предлага се в дължина 1,20м , диаметър от 1/2”” до 
6”” и дебелина на изолацията от 25мм до 30мм    ref. 836400       от 4,29лв./бр.
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АКСЕСОАРИ ЗА КАМИНА28

ВДЪХНОВЕНИЕ КРАЙ КАМИНАТА
В студените вечери притежателите на камини споделят 
времето със семейството си пред огъня. Сърцето на дома 
е и мястото, където може да се насладим на романтиката 
и красотата на огъня. Представете си лекотата, с която 
може да се насладите на приятната топлина и уют! Но 
както и останалите уреди в жилището, камините също 
изискват грижа и внимание, за да ни радват по-дълго и 
качествено. 

Ако обичате да се наслаждавате на играта на огъня, то на 
следващите страници ще откриете аксесоарите, които на 
пръв поглед не са толкова директно свързани с камината, 
но допринасят за комфорта и уютната атмосфера около 
огъня.
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ПАРАВАН ЗА КАМИНА
53х97см, 3 панела, метална рамка с мрежа, цвят черен
ref. 956118     39,99лв.

ДУХАЛКА ЗА 
РАЗПАЛВАНЕ НА 
КАМИНА
40x17см, дърво
ref. 956159

ПАРАВАН ЗА КАМИНА
80х50см, страничен панел 35х50см, метална рамка с 
мрежа, страничният панел може да се постави отляво или 
отдясно, цвят черен      ref. 962222     57,99лв.

ПАРАВАН ЗА КАМИНА
58х85см, 3 панела с декоративни елементи,  метална 
рамка с мрежа, цвят черен     ref. 956119     48,99лв.

ПАРАВАН ЗА КАМИНА
50х100см, метална декорирана рамка с мрежа, цвят черен
ref. 962224     49,99лв.

ПАРАВАН ЗА КАМИНА
51х80см, 1 панел, метална рамка с мрежа, цвят черен
ref. 956117     39,99лв.

ПАРАВАН ЗА КАМИНА
61х96,5см, 3 панела с декоративни елементи, метална 
рамка с мрежа, цвят черен
ref. 962225     59,99лв.

19лв.
99

http://mr-bricolage.bg/p/956159
http://mr-bricolage.bg/p/956118
http://mr-bricolage.bg/p/962222
http://mr-bricolage.bg/p/956119
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АКСЕСОАРИ ЗА КАМИНА 4 ЧАСТИ 
маша, щипка, метла и лопата от 
ковано желязо и ламарина с иноксови 
дръжки, поставка от стъкло и инокс, 
цвят черен, тегло 3кг
ref. 956126

КОМПЛЕКТ КОФА С ЛОПАТКА ЗА ПЕПЕЛ
метална кофа с диаметър 21,5см, височина 21,5см,  
метална лопатка, цвят черен
ref. 956161     31,99лв.

АКСЕСОАРИ ЗА  
КАМИНА 4 ЧАСТИ 
месинг, височина 73см,  
ширина 22см
ref. 965346     125лв.

АКСЕСОАРИ ЗА  
КАМИНА 4 ЧАСТИ 
маша, щипка, метла и лопата 
от ковано желязо и ламарина, 
цвят черен, поставка метална 
кофа, тегло 3кг
ref. 956129     47,99лв.

АКСЕСОАРИ ЗА  
КАМИНА 4 ЧАСТИ 
овална или квадратна кофа
ref. 962228     52,99лв.

КОМПЛЕКТ ЛОПАТКА И ЧЕТКА
ref. 962231     13,99лв.

КОМПЛЕКТ МАША И КУКА
ref. 956157     11,50лв.

МЕТЛИЧКА
ref. 962232     5,99лв.

ТОПЛОУСТОЙЧИВИ 
РЪКАВИЦИ
ref. 956160     19,90лв.

СГЪВАЕМА ЩИПКА ЗА КАМИНА
дължина 68см, метал, цвят черен, тегло 0,7кг
ref. 956152     6,99лв.

49лв.
99

http://mr-bricolage.bg/p/956161
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МЕТАЛНА КОШНИЦА 
ЗА ДЪРВА
48х39,5см, цвят черен, 
тегло 1,8кг
ref. 956137     26,99лв.

КОШ ЗА ДЪРВА 
55 х 43см, филц, цвят черен
ref. 956139     77,99лв.

ЧАНТА ЗА ДЪРВА
68x25/44см, максимално 
тегло 25кг
ref. 956144     15,99лв.

ЧАНТА ЗА ДЪРВА
36х84см
ref. 956143     2,99лв.

КОФА ЗА ПЕПЕЛ
диаметър 21см, височина 
32см, метал, цвят черен
ref. 962234     33,99лв.

КОШ ЗА ДЪРВА 
59x49см, височина 40см, 
изкуствена кожа, с PVC колелца, 
цвят черен, тегло 2,4кг
ref. 956141

119 лв.

http://mr-bricolage.bg/p/956141
http://mr-bricolage.bg/p/956137
http://mr-bricolage.bg/p/956139
http://mr-bricolage.bg/p/956144
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КЮНЦИ32

1. КЮНЕЦ ПРАВ
ф130мм, топлоустойчива матова боя,  
цветове кафяв, черен
• дължина 16см       ref. 842257      3,69лв.
• дължина 25см       ref. 842338      3,69лв.
• дължина 33см       ref. 842372      3,69лв.
• дължина 50см       ref. 842442      3,89лв.
• дължина 70см       ref. 842463      3,99лв.

2. КЮНЕЦ КРИВ
ф130мм, топлоустойчива матова боя,  
цветове кафяв, черен        
ref. 842468      3,99лв.

3. ТОПЛООБМЕННИК
цветове кафяв, черен        
ref. 842542      21,99лв.

2

ПРИМЕРНА СХЕМА 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ДИМООТВОДНА СИСТЕМА

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ДИМООТВОДНА КОМИННА СИСТЕМА ПРИ 
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАМИНА

ЕЛЕМЕНТИ НА 
ДИМООТВОДНАТА 
СИСТЕМА

Прав кюнец 
33 см

Крив кюнец

Прав кюнец 50 см

Въртяща 
шапка

Противодимна 
шапка тип варел

Противодимна 
шапка тип пагода

Коминна 
шапка петел

Японска 
шапка

Прав кюнец 16 см

Топлообменник

Преходник

3

1

2

1. ШАПКИ ЗА КОМИН

2. ТОПЛООБМЕННИК

4. ДИМООТВОД

3. ВЕНТИЛАТОР ЗА ТОПЪЛ ВЪЗДУХ ТИП „ОХЛЮВ“

5. РЕДУКТОР

Шапките за комин се монтират на изхода на димо-
отводната система. 
Те намаляват разхода на гориво и ограничават до ми-
нимум нивото на конденз; не позволяват проникване 
на вода и вятър в комина; предпазват повърхността на 
комина от атмосферните влияния и подпомагат извеж-
дането на дима. Препоръчително е шапката да се мон-
тира на разстояние минимум 5м от горивната камера, 
което й гарантира максимално дълъг живот.
Изборът на подходящ тип шапка зависи от местните 
климатични условия и трябва да осигури адекватна 
тяга, докато предпазва комина от вятър и дъжд. Про-
тивоветрените шапки  - въртяща шапка, шапка тип 
петел или тип варел се препоръчват за зони със сил-
ни ветрове и високо атмосферно налягане. Японската 
шапка и шапка тип пагода са подходящи за области 
със слаби ветрове.

Този вид топлообменник е при-
ложим при котли и уреди за из-
гаряне на природен газ, нафта или 
естествен дървен материал. Ин-
сталира се на изхода на горивната 
камера като метален комин или 
съединителен димоотвод. Пред-
назначен е за връзка между го-
ривната камера и димоотводите, 
като оползотворява генерираната 
топлина от горивото. 

Димоотводът е иноксов, инсталира се от 
вътрешната страна на сградата като мета-
лен комин или съединителен димоотвод, 
в шахти от зидан материал или като въ-
трешен комин с положена допълнително 
изолация. 

Вентилаторът тип „охлюв“, мон-
тиран на входа на топлообменни-
ка, избутва нагорещения въздух 
в избрано от вас помещение през 
двата изхода на топлообменника 
с помоща на въздуховоди. 

Предназначен е за връзка между 
различните диаметри на димоотво-
дите, както и за връзка на горивната 
камера със съответния димоотвод.

http://mr-bricolage.bg/p/842468
http://mr-bricolage.bg/p/842542
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=842257+842338+842372+842442+842463
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ГЪВКАВ ДИМООТВОД
дължина 2м, ф80мм, инокс, гофриран,  
термоустойчивост 800°С    ref. 931105      35,99лв.

ТОПЛООБМЕННИК
60х80см, ф200мм     ref. 949541      189лв.
• 80х100см, ф200мм       ref. 949543      189лв.

ПРОТИВОДИМНА ШАПКА ТИП ВАРЕЛ
Ø130мм     ref. 949463      42,99лв.
• Ø150мм       ref. 949467      44,99лв.

ЯПОНСКА ШАПКА
Ø130мм     ref. 949460      26,99лв.
• Ø150мм       ref. 949462      28,99лв.

ВЕНТИЛАТОР ЗА ТОПЪЛ ВЪЗДУХ  
ТИП „ОХЛЮВ“
190м3/ч, 82W, алуминиев корпус, 230V, 50Hz, 
температура 0-50°С 
ref. 954239      169лв.

ДИМООТВОД ИНОКС
дължина 1 м. дебелина на ламарината 0,4 мм

МУФА

ТАПА

РЕДУКТОР

КОМИННА ШАПКА ПЕТЕЛ - Ø130мм, 700х650мм, монтаж 
на изходния елемент на комина, не повзолява проникване на 
вода и вятър в комина, дебелината на ламарината е 0,8 мм

МУФА ДИМООТВОД

 Ø100мм Ø120мм Ø130мм Ø150мм
 40,99лв. 49,99лв. 51,99лв. 59,99лв.
  931106 931108 931111 931115

 Ø160мм Ø180мм Ø200мм
 64,99лв. 71,99лв. 78,99лв.
 931118 931123 931125

   Ø130мм Ø150мм Ø180мм Ø200мм
26,99лв. 32,99лв. 38,99лв. 40,99лв.
  949544 949547 949552 949553

 Ø130-180мм ДВОЕН
92,99лв.   949554

   Ø130мм Ø150мм Ø180мм Ø200мм
  6,99лв. 7,99лв. 8,99лв. 9,99лв.
  949504 949506 949507 949508

  Ø130мм Ø150мм Ø180мм
  9,99лв. 11,99лв. 13,99лв.
  949497 949499 949500

 Ø100-130мм Ø100-150мм Ø130-150мм Ø150-180мм
 15,99лв. 15,99лв. 15,99лв. 26,99лв.
  949510 949511 949514 949516

 Ø150-200
29лв.   949518

  Ø100мм Ø120мм Ø130мм
 20,99лв. 22,99лв. 22,99лв.
  931126 931130 931131

 Ø150мм Ø200мм
23,99лв. 29,99лв.
931134 931147

ТРОЙНИК

КОЛЯНО 90 

КОЛЯНО 45 

ПРОТИВОДИМНА ШАПКА ТИП ПАГОДА

ВЪРТЯЩА ШАПКА - Ø130мм, 300х310мм, монтаж на 
изходния елемент на комина, не повзолява проникване на 
вода и вятър в комина

   Ø130мм Ø150мм Ø180мм Ø200мм
  34,99лв. 38,99лв. 48,99лв. 49,99лв.
    949489 949493 949494 949496

   Ø130мм Ø150мм Ø180мм Ø200мм
 24,99лв. 28,99лв. 32,99лв. 36,99лв.
  949479 949480 949481 949482

   Ø130мм Ø150мм Ø180мм Ø200мм
20,99лв. 22,99лв. 28,99лв. 32,99лв.
  949483 949485 949487 949488

   Ø130мм Ø150мм Ø180мм Ø200мм
52,99лв. 56,99лв. 62,99лв. 64,99лв.
  949469 949470 949473 949475

   Ø130мм Ø150мм 30х30см 36х36см
   89лв. 99лв. 129лв. 139лв.
  949452 949455 949456 949458

   Ø130мм Ø150мм Ø180мм Ø200мм
68,99лв. 68,99лв. 74,99лв. 74,99лв.
  949444 949445 949446 949447

30х30см
99лв.   949448

36х36см
109лв.   949449

Повишава 
тягата 
на комина 
с 30 %

Повишава тягата 
на комина с 35 %

Повишава тягата на комина с 25 %

Повишава тягата на комина с 25 %

4. ДИМООТВОД

http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=931106+931108+931111+931115+931118+931123+931125
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949489+949493+949494+949496
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=931126+931130+931131+931134+931147
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949479+949480+949481+94982
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949544+949547+949552+949553+949554
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949483+949458+949487+949488
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949541+949543
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949463+949467
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949469+949470+949473+949475
http://mr-bricolage.bg/bg/p/954239
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949510+949511+949514+949516+949518
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949460+949462
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949504+949506+949507+949508
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949452+949455+949456+949458
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949497+949499+949500
http://mr-bricolage.bg/bg/search/?text=949444+949445+949446+949447+949448+949449
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ПЕЛЕТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА
1,5кг, с добавени безвредни 
химически вещества, 
премахващи натрупаните 
сажди, препоръчително е 
изпълзването на 1 пакет 
всеки месец
ref. 947778     7,99лв.

СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА КАМИНИ
0,5л, отстранява сажди, 
мазнини, остатъци от катран 
по стъклата на камини и 
печки
ref. 883326     5,49лв.ФИЛТЪР ЗА ПРАХОСМУКАЧКА  

ЗА ПЕПЕЛ HEPA
ref. 956184      8,99лв.

» Георги, 
сектор Отопление, 
Mr.Bricolage

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КОМИНА
Горивото в камината никога не изгаря напълно, поради което 
по вътрешните повърхности на камината и в комина се натруп-
ват сажди. Горивото с високо съдържание на влага образува 
най-много сажди (например влажни, прясно отсечени дърва). 
Редовната поддръжка на камината и комина е много важна за 
оптималното им функциониране.  
СЕДМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

Препоръчваме ви да почиствате пепелта със специална пра-
хосмукачка за пепел. Тя е снабдена със специфичен филтър, 
който лесно и бързо засмуква и най-фините частици на саж-
дите. 
За почистване на стъклото на камината използвайте специа-
лен препарат и забърсвайте с подходяща фина абразивна 
гъба, която да отстранява наслагванията по стъклото без да 
го надрасква.  

ГОДИШНО ПОЧИСТВАНЕ 
Почиствайте комина 2 пъти годишно – преди и след отопли-
тения сезон.  Коминът трябва да се проверява няколко пъти 
в годината и да се почисти когато слоят сажди достигне де-
белина  от 1 до 3мм. 

КОМПЛЕКТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА 
КОМИН
четка Ø200мм,  
дължина 7м (5х1,4м)
ref. 985108
29,99лв.

дължина 7м

ПРАХОСМУКАЧКА  
ЗА ПЕПЕЛ MUHLER
15л, корпус от неръждаема стомана, с 
колелца за лесно придвижване, двоен 
филтър с метална оплетка 
ref. 987536   

69лв.
99

http://mr-bricolage.bg/p/985108
http://mr-bricolage.bg/p/987536
http://mr-bricolage.bg/p/956184
http://mr-bricolage.bg/p/947778
http://mr-bricolage.bg/p/883326
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  
ХАЛОГЕНЕН ОТОПЛИТЕЛ
2100W, височина 160-205см, рефлектор 
с размери 46х58,5см, 3 степени на 
мощност 900W, 1200W, 2100W, дължина 
на кабела 1,8м, прахово боядисан метал, 
гума и алуминий
ref. 993918

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ХАЛОГЕНЕН ОТОПЛИТЕЛ
2100W, 36х36х48,5см, двойно 
греещи лампи ON-ON-OFF 
(900W, 2100W, 0W), дължина 
на кабела 1,8м, прахово 
боядисан метал
ref. 993916     149лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  
ХАЛОГЕНЕН ОТОПЛИТЕЛ
2500W, 47,5х47,5х47,5см, двойно греещи 
лампи ON-ON-OFF (1000W, 2500W, 0W), 
дължина на кабела 1,8м, прахово 
боядисан метал     ref. 993917     199лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  
ХАЛОГЕНЕН ОТОПЛИТЕЛ
2100W, 50х50х24см, 3 степени на 
мощност 800W, 1000W, 1800W, дължина 
на кабела 1,8м, прахово боядисан метал, 
гума и алуминий     ref. 993919     219лв.

299 лв.

http://mr-bricolage.bg/p/993918
http://mr-bricolage.bg/p/993916
http://mr-bricolage.bg/p/993917
http://mr-bricolage.bg/p/993919
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