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Leden 2023 (platí od 9. 1. do 5. 2. 2023)

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

Orchidej
Phalaenopsis   78735062 

nejoblíbenější druh orchidejí  
pro pěstování v interiéru, různé barvy 
květů, 1 květní výhon, ∅ kv. 12 cm

Laminátové podlahy  
LOGOCLIC ambienta
rozměr lamel: 1285 x 192 x 10 mm,  
integrovaná 2mm kročejová izolace, 
imitace dřeva, 30 let záruka  
pro obytné prostory, obsah balení: 
1,73 m2, 1 pal. 69,2 m2

145,-

149,-
LED žárovka 
28565015 / 28628334 

E27, 9 W, 806 lm, 
3000 K nebo 4000 K, 
nestmívatelná

Zimní směs  
do ostřikovačů
28746111

objem 5 l, do -20 °C,  
100% recyklovatelný obal

  
Lepidlo s okamžitou fixací
30286047

290 ml, bílé, alternativa k vrtání, extrémní 
počáteční přídržnost až 500 kg/ m2, vysoká  
konečná pevnost, pro interiér / exteriér, přetíratelné

45,-

4 1
ZDARMA

5 l

169,-

dub Bastogne, LD
24662604

dub Noville
28242266

dub Mirandola
28303321

dub Alba
28242257

� třída otěru AC5

� tl. 10 mm

� užitná třída 23/33

pinie Pisa
28279963

m2 od

579,-

modřín Milano 
29354739

dub Scalea, LD
25735934

dub Napoli, LD
29368606

28303321

29368606

28242257

28279963

24662604

29354739

28242266

25735934

78735062

28565015 2874611130286047
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Olympus
30387436

výkon až 7,8 kW,  
výhřevnost až 129 m3, 
odkouření: horní,  
∅ 130 mm, na dřevo, 
provedení: ocel, rozměry: 
v 74 x š 51 x h 41 cm,  
hmotnost 56 kg,  
do vyprodání zásob

11.490,-

1   Stolová noha Pur Iternal 
Black Edition   27212266 

tvar V, rozměry: 70 x 72,3 x 37,4 cm, 
provedení: kov, barva: černá, balení 2 ks

6.490,-/ 2 ks

2   Pracovní deska buk 
rustikální   25886610 

rozměry: 200 x 80 x 2,7 cm, povrch  
není ošetřený, je jemně broušený  
a lze jej zušlechtit

2.290,-
3   Pojízdný regál   27782802 

3 police, rozměry: 35,5 x 43 x 86 cm, 
provedení: kov, barva: černá,  
s odnímatelnou rukojetí a kolečky

990,-
4   Keramické nádobí Tabo

např. 27518779 

barva: šedá, vhodné do myčky  
i mikrovlnky, v nabídce kompletní jídelní 
souprava

59,-/ ks

5   Polštář Happy   27124015 

barva: černá, 100% polyester,  
rozměry: 48 x 48 cm

349,-

6   Strelície natalská
 Strelitzia nicolai
79197814

∅ kv. 17 cm, výška  
max. 150 cm, nenáročná 
rostlina s velmi  
atraktivními květy  
pro světlá stanoviště

545,-
7  Lopatkovec

 Spathiphyllum
79161633

∅ kv. 25 cm, výška max. 75 cm, 
nenáročná a vděčná okrasná 
rostlina pro světlá stanoviště  
s dostatkem závlahy  
a vzdušné vlhkosti

645,-
8  Anturie, Toulitka

 Anthurium andreanum
77791308

∅ kv. 17 cm, výška max. 60 cm, 
rostlina s krásnými lesklými 
květy, pro světlá stanoviště  
s dostatkem závlahy

435,-

8

9

10

3

4

6

5

1

7

2

Nabídka rostlin na této dvoustraně platí od 13. 1. 2023 (užší sortiment v odborném centru Praha – Pankrác). Veškerá fota rostlin jsou pouze ilustrační.

9  Stojací lampa Fredr
29477274 

E27, max. 40 W, provedení: kov, barva: 
černá, rozměry: š 53 x v 152 cm, bez zdroje 

2.690,-
10  Dekorační kožešina
např. 24834908 

pravá ovčí kůže, rozměry: 60 x 90 cm, 
různé barvy

999,-

Akustický  
obkladový panel
28453299 / 29292644 / 28474908

dub světlý / šedý, materiál: MDF,  
plast, dřevo, rozměry:  
d 2440 x š 605 x tl. 22 mm  
nebo d 2400 x š 600 x tl. 22 mm, 
montáž lepením / šroubováním, 
bez povrchové úpravy, moderní 
skandinávský design, slouží  
k dekorativnímu obložení stěn  
a k akustické izolaci interiérů,  
různé dekory, nabídka se může  
na jednotlivých centrech lišit

od 2.490,-

Verdo
26159908

výkon až 7 kW, výhřevnost  
až 175 m3, odkouření: zadní,  
∅ 120 mm, na dřevo  
a dřevěné brikety, 
provedení: litina, rozměry: 
v 82,3 x š 43,8 x h 40,9 cm, 
hmotnost 66 kg,  
do vyprodání zásob

11.890,-

Arica Eco
26157416

výkon až 11 kW, výhřevnost  
až 275 m3, odkouření: 
horní / zadní, ∅ 150 mm, 
na dřevo a dřevěné brikety, 
provedení: litina, rozměry: 
v 74,6 x š 72,2 x h 50,3 cm, 
hmotnost 140 kg,  
do vyprodání zásob

21.990,-

prosklení  
ze tří stran

Krbová kamna

IN
STA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Montáž obkladových panelů

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

Cena montáže od: 340 Kč/ m2

varná plotna pod 
odklápěcím víkem

28453299

29477274

79197814

79161633 77791308

26159908

30387436 26157416

24834908

27212266

25886610

27782802

27518779

27124015
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1   Koleno RT-5 90° 

barva: černá
27748071  55,-
2   Trubka 700 mm 

barva: černá
27744981  215,-
3  Nátrubek RT-3

¾"
např. 27725825  39,-
4  Obruba RT-1 

barva: černá
27744990  79,-
5  Vruty 

16 ks, černé, ∅ 5 x 16 mm

27740767  49,-/ bal.

6   Nábytkové kolečko
∅ 30 mm, nosnost 35 kg

10139861 59,-
7   Rustikální dubové 

desky
šířka 200 – 400 mm,  
tl. 26 mm, délka 1,2 / 2 m

např. 26091037  od 469,-

Dekorační kožešina
např. 25890541 

100% kravská kůže, různé 
druhy a barvy, rozměry:  
2 – 5 m2, z jižní Ameriky  
= top kvalita od prověřených 
farmářů s EU certifikátem

od 2.990,-

1  Obraz na skle
26830878 

∅ 70 cm, motiv cesty

1.490,-
2  Skleněný obraz

25943913 

rozměry: 100 x 70 cm, motiv lesa

1.595,-
3  Obraz na plátně

30094073 

rozměry: 113 x 85 cm, motiv řeky

1.250,-

Hodiny
28462356 

∅ 60 cm, MDF, na baterii, 
bez baterie

689,-

Hodiny Naran
28756837 

∅ 60 cm, MDF,  
na baterii, bez baterie

1.190,-

Dekorativní stolek  
Clubo
s víkem, provedení: plast,  
bambus, barva: antracit, víko s otvorem
rozměry: ∅ 38,6 x v 35,8 cm,  
objem: 35 l 30212741 579,-
rozměry: ∅ 45 x v 41 cm,  
objem: 50 l 30207181 699,-

Mix zelených rostlin
79053466 

∅ kv. 21 cm, výška max. 110 cm, 
např. Ficus, Dracena, Yucca, 
ideální pro začátečníky,  
zlepšuje vnitřní klima 

445,-

Aku vrtačka
28300687 

BDCDD186K, 18 V, dvourychlostní,  
0 – 360 / 1400 ot./ min., max. krouticí 
moment 55 Nm, max. ∅ vrtání do dřeva 
/ oceli: 25 / 10 mm, vč. akumulátoru 
 i nabíječky, hmotnost 1,25 kg

2.290,-

Křížový laser
30179828 

dosah 30 m, zelený paprsek  
OSRAM-tech, doba nivelace 3 s, 
provozní teplota -10 °C až +50 °C,  
hmotnost pouze 220 g 

990,-

4

5

1

2

7

6

3

3

1 2

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

Potosovec zlatý 
Epipremnum aureum
78668539 

∅ kv. 21 cm,  
výška 100 – 120 cm,  
na kokosové tyči 

798,-

včetně magnetického 
držáku

včetně

30212741

26830878 25943913

79053466

27748071

27744981

27725825

27744990

27740767

10139861

26091037

78668539

30094073

25890541

28462356

3017982828300687
28756837
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Kusový koberec Super soft
barva: růžová, slonovinová kost, platinová, grafit,  
100% polypropylen, podklad: bavlna, výška vlasu 2,5 cm

80 x 150 cm  např. 25458709  1.490,-
120 x 170 cm  např. 25454743  2.490,-
160 x 230 cm  např. 25458505  3.990,-

Polštáře
1  Classy

rozměry: 45 x 45 cm, trendy  
pletený styl, příjemně měkký,  
100% polyester

28292881  299,-
2  Copenhague

rozměry: 50 x 50 cm, potah  
na zip, 100% polyester

29033223  399,-
3  Quentin

rozměry: 45 x 45 cm, hebký  
a měkký, 100% bavlna

28565653  349,-

1   Difenbachia 
Dieffenbachia maculata

∅ kv. 24 cm, rostlina s atraktivní 
okrasnými listy pro světlá  
stanoviště bez přímého  
slunečního svitu

76049703  765,-

2   Lopatkovec 
Spathiphyllum

∅ kv. 19 cm, nenáročná  
a vděčná okrasná rostlina  
pro světlá stanoviště s dostatkem 
závlahy a vzdušné vlhkosti  

79073853  475,-

3   Zamiokulkas 
Zamioculcas zamiifolia

∅ kv. 14 cm, atraktivní  
a nenáročná rostlina  
pro světlá stanoviště  
bez přímého slunečního svitu

79160551  269,-

1

2

3

1

2

3

4

Obaly na květináče pro orchideje
různé barvy, materiál: plast 
např. 22334262 např. 24972224 např. 22334323

∅ 11 cm ∅ 13 cm ∅ 15 cm

od 32,- od 69,- od 59,-

Obal na květináče Paros Deluxe
rozměry: ∅ 23 x v 20 cm, materiál: keramika, dřevo

27465990 599,-

KATALOG  
SVĚTY INTERIÉRŮ

platinová
22979663

grafit
24806864

slonovinová 
kost

22998862

růžová
25454743

4  Ratanová lucerna
provedení: ratan, vč. skleněného  
svícnu na svíčku na ochranu lucerny  
a proti větru, rozměry: ∅ 34 x v 95 cm, 
barva: zelená

26283384  999,-
informace k Palmě Areka najdete  
na straně 24

Orchideje   
Phalaenopsis 
nejoblíbenější druh orchidejí pro pěstování  
v interiéru, různé barvy květů, ∅ kv. 12 cm 

1 květní výhon 78735062 145,-
2 květní výhony 76065709 198,-

SVĚTY INTERIÉRŮ

Osvětlení | Dekorace | Podlahové krytiny | Rostliny | Úložné prostory v 

Nabídka rostlin na této straně platí od 13. 1. 2023. Upozorňujeme zákazníky na užší sortiment rostlin na této straně v Praze – Pankráci. Veškerá fota rostlin jsou pouze ilustrační.

25458709

28292881

29033223

28565653

76049703

79073853

26283384

78735062

22334262

27465990

79160551



5Nakupujte on-line na bauhaus.cz

� Fotorámy
na 8 fotografií formátu à 10 x 15 cm,  
materiál: MDF, včetně úchytů na zavěšení

1  rozměry: 31 x 59 cm, barva: hnědá

25978465  599,-
2  rozměry: 31 x 58 cm, barva: bílá

27789900  599,-
Kovová dekorace �
tvar květů, rozměry: 65 x 85 cm,  
barva: zlatá

29221727  1.890,-
1  Závěsy s oky �

rozměry: 135 x 245 cm, barva: bílá  
a stříbrná, 100% polyester

23814837  349,-
2  Závěs Corfu � 

s řasicí páskou, rozměry: 140 x 250 cm,  
barva: antracit, 100% polyester

30285664  545,-

Ozdobné lišty
zakrývají drobné vady, snadná montáž, možnost 
dodatečného natření, materiál: polystyren

1  DM552, rozměry: 5,5 x 5,5 cm, délka 2 m

24542681 99,-
2  DM352, rozměry: 3,5 x 3,5 cm, délka 2 m

24839745 89,-
3  DM55, rozměry: 5,5 x 5,5 cm, délka 2 m

24839754 99,-

1

2

� Elektrický krb s obestavbou
příkon: 2 kW, max. vytápěná plocha: 18 – 20 m2, 2 stupně vytápění, samostatně stojící, IP20, 
časovač, ochrana proti přehřátí, včetně dálkového ovládání, LED efekt skutečného plamene, hlučnost  
< 55 dB, barva: bílá, rozměry: š 100 x h 26 x v 109 cm, hmotnost 37,5 kg, do vyprodání zásob

22813752  7.990,-

Elektrický krb �
příkon: 1 / 2 kW, max. vytápěná plocha: 20 m2, 2 stupně vytápění, na kolečkách, samostatně stojící, 
IP20, termostat, ochrana proti přehřátí, LED efekt skutečného plamene, hlučnost < 28 dB, barva: 
černá, rozměry: š 43 x h 27,5 x v 62,5 cm, hmotnost 14,8 kg, do vyprodání zásob

21276741  3.990,-

Čalouněné nástěnné panely
rozměry: 30 x 30 / 30 x 60 cm, zvukově izoluje, montáž 
lepením nebo na suchý zip, mnoho různých barev

269,-

1

1

2

3

na zeď nebo k opření

AA

AO

Zrcadlo Jyvaskyla � 
26124492 / 26137515 

k pověšení na zeď nebo na opření,  
různá barevná provedení, venkovní 
rozměry: 60 x 86 cm, rozměry 
zrcadla: 40 x 70 cm 

1.190,-

1

2

antracit
28152958 / 
28725721

šedá
28152967 / 
28152727

černá
28152949 / 
28152709

růžová
28724922 / 
28725721

okrová
28152994 / 
28152754

zelená
28152976 / 
28152736

terra
28725916 / 
28710189

modrá
28152985 / 
28152745

Širší výběr 
čalouněných 

panelů

e-shop

28725916

22813752

21276741

26124492

29221727

24542681

24839745

24839754

23814837

30285664

25978465

27789900
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Závěsné svítidlo 
Truro 2
22913342

rozměry: ∅ 36 x v 110 cm, 
E27, max. 60 W, provedení: 
kov, barva: černá, měděná, 
bez zdroje

1.490,-

Sortiment svítidel se může na jednotlivých odborných centrech lišit. Svítidla je možné objednat na www.bauhaus.cz.

Série svítidel Townshend 5
E27, provedení: ocel, dřevo, barva: hnědá, černá,  
bez zdrojů

1   nástěnné, rozměry: š 24 x d 14 x v 24,5 cm, max. 60 W

27105597 1.090,-
2   stropní, rozměry: š 20 x d 55 x v 36 cm, 3x max. 60 W

27100662 2.690,-
3   stojací lampa, rozměry: ∅ 25 x š 40 x v 166,5 cm,  

2x max. 60 W

27113068 2.990,-

3

2

1

Série bodových svítidel Xara I
E14, provedení: ocel, barva: černá, bez zdrojů

1   1spot, rozměry: š 9 x h 8 x v 13,5 cm, max. 40 W

27693685 269,-
2   2spot, rozměry: š 22,5 x h 10 x v 15 cm, 2x max. 40 W, bez vyobrazení

27693694 545,-
3  3spot, rozměry: ∅ 22,5 x v 15 cm, 3x max. 40 W

27712100 869,-
4  4spot, rozměry: š 60 x h 10 x v 15 cm, 4x max. 40 W

27712119 1.050,-

4

1

3

Nástěnné svítidlo Riggs
29543625

rozměry: š max. 50 x h 21 x v 18,5 cm, s nůžkovým ramenem, 
E27, max. 60 W, provedení: kov, barva: černá, bez zdroje

1.990,-

Závěsné svítidlo  
Dione
29539572

rozměry: ∅ 25 x v 185 cm, 
E14, max. 40 W, provedení: 
kov, sklo, barva: kouřová 
černá, bez zdroje

2.190,-

22828543 

GU5,3, 3,5 W, 120°, 
250 lm, 2700 K

79,-

LED žárovky

23185001

GU10, 4 W, 370 lm, 
6400 K, balení 2 ks

125,-/ 2 ks

23134784

G4, 1,5 W, 110 lm,  
3000 K, balení 2 ks

175,-/ 2 ks

24769301

E27, 6,5 W, 725 lm, 
2400 K

259,-

28833642 / 28853215

E14, 2 W, 250 lm, 
2700 K

65,-/ ks

26375500

E27, 11 W, 1521 lm,  
2700 K

155,-

Stolní lampa  
Harry
28420105

rozměry: š 56,5 x d 18,5 x v 56 cm, 
E27, 25 W, provedení: kov, barva: 
tmavě šedá, bez zdroje

1.350,-

27105597

29539572

22913342

22828543

28833642

23185001

26375500

23134784

24769301

27693685

28420105

29543625
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LED stropní svítidlo Drago
27001862

rozměry: š 50 x h 50 x v 4 cm, 80 W, 5480 lm, plynule  
nastavitelná barva světla 2700 – 6500 K, vč. zdrojů, životnost  
30000 hod., vč. dálkového ovládání

2.840,-

LED stropní svítidlo Nirra
28845993

rozměry: š 50 x h 50 x v 8 cm, 48 W, 1700 lm, 3000 K, 
provedení: kov, dřevo, barva: černá, hnědá, vč. zdrojů, 
životnost 20000 hod.

4.490,-

LED stropní svítidlo Rainbow
29226838

rozměry: š 37,5 x h 37,5 x v 6,5 cm, 24 W, 2500 lm, plynule 
nastavitelná barva světla 3000 – 6500 K + RGB, provedení: 
kov, plast, barva: bílá, stříbrná, vč. zdrojů, vč. dálkového 
ovládání

1.990,-

LED stropní svítidlo Centris HUE
28567701

rozměry: š 78,2 x h 8,5 x v 12,7 cm, 3x max. 5,7 W, GU10 + LED zdroj, 
36 W, 3650 lm, plynule nastavitelná barva světla 2200 – 6500 K, 
provedení: hliník, plast, barva: černá, vč. LED zdrojů, životnost  
15000 hod.

11.990,-

LED stojací lampa Panagria
30294837

rozměry: š 7,5 x h 8,5 x v 146 cm,  
1x 12,8 / 1x 11,2 W, 2880 lm, 3000 K,  
provedení: kov, dřevo, barva: černá,  
hnědá, vč. zdrojů

5.090,-

LED stropní svítidlo Centris HUE
28541431

rozměry: š 40,8 x h 8,5 x v 12,7 cm, 2x max. 5,7 W, GU10  
+ LED zdroj, 11 W, 1600 lm, plynule nastavitelná barva světla 
2200 – 6500 K, provedení: hliník, plast, barva: černá,  
vč. LED zdrojů, životnost 15000 hod.

7.990,-

LED závěsné svítidlo Noble
29387197 / 29387188

rozměry: ∅ 60 x v 120 cm, 40 W, 4200 lm, provedení: kov, plast, barva: bílá / černá, 
kompatibilní s mobilní aplikací Tuya Smart a hlasovými asistenty, vč. zdrojů,  
životnost 50000 hod.

5.490,-

LED stropní svítidlo Duna
30288681

rozměry: ∅ 52 x v 6 cm, 120 W, 6380 lm, plynule nastavitelná barva 

světla 3000 – 6500 K, provedení: kov, plast, barva: bílá, černá, 3D efekt, 

vč. dálkového ovládání, vč. zdrojů, životnost 30000 hod.

1.990,-

NOVĚ
v sortimentu

29387197

30288681

28567701

28541431

29226838 27001862 28845993

30294837
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dub Classic
30055690 / 
30064739 

dub Colorado
26889940 

dub Summer
28865946 

dub Soft
28276496 

dub Colorado / Florida
26889940 / 26889959

nášlapná vrstva 0,2 mm, rozměr lamel: 
1220 x 180 x 3,5 mm, imitace dřeva,  
25 let záruka pro obytné prostory, obsah 
balení: 2,635 m2, 1 pal. 105,4 m2

od 385,-/ m2

rozměr lamel: 1285 x 192 x 8 mm,  
z přírodních materiálů, oděruvzdorná, 
antibakteriální, obvodová V4 spára, 
30 let záruka pro obytné i komerční 
prostory, obsah balení: 2,22 m2,  
1 pal. 105,4 m2

od 535,-/ m2

Cena montáže od: 235 Kč/ m2

Cena montáže od: 215 Kč/ m2

dub Beach
27219230 

dub San Antonio
29374737 

dub Classic Naturel
28647047 

dub Nature
28305512 

dub Florida
26889959 

dub Moonlight
28286361 

Vinylové podlahy s clic-systémem

Laminátové podlahy s clic-systémem

Masivní dřevěné podlahy s clic-systémem

dub Autumn
28853695 

dub Classic
30055690 / 30064739

nášlapná vrstva 3 mm,  
rozměr lamel: 1800 x 125 x 13 mm /  
2100 x 125 x 13 mm, obsah balení:  
1,8 m² / 2,1 m², 1 pal. 97,2 m² / 113,4 m²

999,-/ m2

dub San Antonio 

29374737 

nášlapná vrstva 4 mm,  
rozměr lamel: 1600 x 165 x 15 mm,  
s clic-systémem, 10 let záruka pro obytné 
prostory, obsah balení: 2,115 m², 1 pal. 
101,376 m², do vyprodání zásob

1.150,-/ m2

dub Classic Naturel 

28647047 

nášlapná vrstva 3 mm,  
rozměr lamel: 1820 x 192 x 13,5 mm, 
obsah balení: 2,097 m², 1 pal. 100,66 m²

1.690,-/ m2

dub Autumn
28853695

nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 
1522 x 240 x 4 mm, obsah balení:  
2,922 m², 1 pal. 116,88 m²

599,-/ m2

dub Summer 

28865946 

nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 
1522 x 240 x 4 mm, obsah balení:  
2,922 m², 1 pal. 116,88 m²

599,-/ m2

Cena montáže od: 255 Kč/ m2

NOVĚ
v sortimentu

✔ tl. 3,5 mm

✔ tl. 4 mm

✔ třída užívání 23 / 31

✔ třída užívání 23 / 31

✔ třída užívání 23 / 32

✔ tl. 8 mm

✔ voděodolná

✔ tl. 13 mm

✔ tl. 15 mm

✔ tl. 13,5 mm

✔ nosná vrstva HEVEA

✔  určené pro celoplošné 
lepení či lepení v drážce

✔ ošetřeno OSMO

26889940

26889959

28853695

28865946

28276496

27219230

28305512

28286361

30055690

29374737

28647047
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Půdní schody  
Star Comfort 
3dílný dřevěný žebřík, šířka: 400 mm, 
hloubka nášlapu: 80 mm, výška rámu: 
180 mm, tl. víka 26 mm / tepelná 
izolace 20 mm, oboustranně bílé víko, 
pro max. výšku podlaží 2,8 m, max. 
zatížení 150 kg, rozměry:
110 x 60 cm 25657825

110 x 70 cm 25657834

120 x 60 cm 25661330

120 x 70 cm 25660212

od 2.750,-

Ud*=

1,22
W/ m2K

* Ud = hodnota tepelné 
prostupnosti

Rozetové kování Beata – S
provedení titan
BB / PZ

29163281 / 29168532 599,-
WC

29009622  735,-

Nafukovací montážní  
polštářek Winbag
nahrazuje klíny při montáži oken, dveří, nábytku 
bez cizí pomoci, šetří čas, snadné použití, dlouhá 
životnost, dostupné ve 3 variantách nosné síly:  
do 70 kg, do 135 kg, do 250 kg

např. 25711457  od 289,-

podívejte se  
na videonávod  

k montáži

Loft Rustik KK + posuvný 
systém Rea, il. foto

Izyda

Temida

Rea

Luna

Posuvné masivní  
dveře Loft Rustik KK
27734548

rozměr: 846 x 1985 mm, interiérové dveře  
z kvalitní skandinávské borovice,  
bez povrchové úpravy – surové, bezfalcové 
dveřní křídlo bez zámku a závěsů, ideální  
pro kombinaci s posuvnými systémy Loft

3.590,-
Posuvné systémy Loft
např. 26620112

materiál: ocel, práškově lakovaná v matné  
černé barvě, kolejnice v délce 200 cm, 
snadná montáž, tichý a plynulý chod, 
modelové řady Rea, Luna, Izyda nebo 
Temida, přizpůsobeno masivním  
dřeveným dveřím série Loft

od 2.350,-

Interiérové dveře

Laminátové CPL
dekor: dub americký, pevné dveřní křídlo  
s výplní – DTD dutinková dřevotříska, provedení  
s ostrou hranou, zámek dozický 72 mm, model  
Tika 1 sklo: satinované

dveře např. 24892951 od 3.490,-
obložkové  
zárubně CPL např. 24900933  od 3.350,-
protipožární  
dveře CPL např. 26061739 5.590,-

Fóliované Natura
dekor: buk, pevné dveřní křídlo s výplní  
– voština, provedení s ostrou hranou, zámek 
dozický 72 mm, model 2/3 sklo: kůra čirá

dveře např. 21343548 od 1.750,-
obložkové  
zárubně např. 22186287 od 2.850,-
protipožární  
dveře např. 21571428 4.850,-

Lakované Odysseus / Achilles
dekor: bílé, pevné dveřní křídlo s výplní  
– voština, provedení s ostrou hranou, zámek 
dozický 72 mm, model Achilles: sklo screen

dveře např. 28623728 od 2.490,-
obložkové  
zárubně např. 25913536 od 2.750,-

Lakované Basic
dekor: bílé, pevné dveřní křídlo s výplní  
– voština, provedení s ostrou hranou, zámek 
dozický 72 mm, model 2/3 sklo: kůra čirá

dveře např. 29616615 od 1.090,-
obložkové 
zárubně  např. 25913536 od 2.750,-

plné

Odysseus

plné

plné

Tika 1

Achilles

2/3 sklo

2/3 sklo

Masivní dveře Orkan
borovicové dveře bez povrchové úpravy, konstrukce  
s kazetovou výplní, provedení s ostrou hranou,  
zámek dozický 72 mm, 6Lux Eco sklo: kůra čirá

plné  např. 26852137  2.890,-
prosklené  
6Lux Eco  např. 26855109  3.290,-
obložkové  
zárubně  např. 24454591  od 3.890,-

Dveře nabízíme v provedení plné i prosklené, rozměry š 600 – 900 / v 1970 mm, levé / pravé, bez kování; v nabídce také odpovídající obložkové zárubně pro tloušťku stěny 
100 i 150 mm. Sortiment interiérových dveří se může na odborných centrech lišit. Skladovou dostupnost lze ověřit na bauhaus.cz nebo telefonicky na +420 538 725 600.

Vložka s klíči
22882354 

EZ30/35, nikl

119,-

IN
STA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Montáž interiérových dveří

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

Cena montáže od: 680 Kč

25657825

22882354

29163281 25711457

27734548

26620112

21343548 24892951

28623728
29616615

26852137
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ŠEDÉ OBALY 
PRO UDRŽITELNOU  
PŘÍRODU
Myslete s námi na ochranu životního prostředí. 

Disperzní barvy naší značky  
swingcolor jsou nyní v šedých  
recyklovaných kbelících.

Jupol Classic  
barva na stěnu
např. 21158432

pro interiér, vodou ředitelná, vysoko 
paropropustná, otěruvzdorná, vhodná  
i na sanační systémy, snadno se nanáší, 
bělost 93 % MgO

od  
36,30/ kg

5 l 390,-

10 l 699,-

15 l 899,-

43,30/ kg

Dulux Classic White 10 l
27651559

pro interiér, bílá disperzní barva, lehce 
roztíratelná, paropropustná, s vysokou bělostí 
a kryvostí

649,-

1 l ≈ 1,65 kg = 10 m2 1 l ≈ 1,5 kg = až 14 m2

od 93,10/ kg

Swingcolor barva do koupelny 
a kuchyně   např. 22209014

pro interiér, vhodná do prostředí se zvýšenou 
vlhkostí a speciálními hygienickými 
požadavky, preventivní ochrana proti tvorbě  
hub a plísní, paropropustná, otěruvzdorná,  
bělost min. 92 % dle DIN

37,-/ kg

1 kg = 14 m2

Primalex Plus barva na stěnu 
25 kg
28513041 

pro interiér, bílá, dobrá kryvost a vydatnost, 
otěruvzdorná, paropropustná,  
bělost min. 86 % BaSO4

925,-

v sortimentu 
také další 

balení

1 l = 6 m2

Swingcolor  
hloubková  
penetrace
např. 22187235

bezbarvá, vodou ředitelná, proniká 
hluboko do podkladu, univerzální 
použití pro všechny značky barev

1 l 149,-

5 l 399,-

10 l 699,-

bílá

2,5 l 229,-
5 l 369,-

10 l 635,-

Swingcolor barva  
na stěny a stropy
např. 22191786

pro interiér, vysoká krycí schopnost  
a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná, 
tónovatelná, bělost min. 90,5 % dle DIN

od 42,33/ kg

1 l ≈ 1,5 kg = 7 m2

TAKÉ VTAKÉ VTAKÉ V

bílá

2,5 l 349,-
5 l 549,-

10 l 999,-

Zakrývací  
malířská tkanina
š 1 x d 3 m,  
180 g/ m2 27746260 139,- 
š 1 x d 10 m,  
220 g/ m2 27771730 399,-

Vlnitá 
lepenka
23770203 

š 1,05 x d 20 m, 
210 g/ m2

299,-

Duck Smart  
krepová páska
délka 50 m

š 18 mm 26342115 35,-
š 30 mm 26333465 55,-
š 48 mm 26340164 99,-

Ochranná  
fólie  
na dveře
24837244

v 220 x š 112 cm, 
materiál:  
polyethylen  
s nízkou hustotou, 
pro ochranu 
při rekonstrukci 
interiéru,  
otvor ve tvaru L  
s uzavíratelným 
zipem

251,-

Swingcolor vinylová interiérová 
barva – matná
např. 23128653

sněhově bílá, vysoká krycí schopnost a vydatnost, 
otěruvzdorná, pro vysoce namáhané prostory, 
bělost min. 92,5 % dle normy EN 13 300

Swingcolor sněhobílá  
barva na stěny
např. 22206893

pro interiér, vysoká krycí schopnost  
a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná, 
tónovatelná, bělost min. 92 % dle DIN

bílá

1 l 179,-
2,5 l 359,-
5 l 485,-
10 l 839,-

15 l 1.290,-

od 58,50/ kg

1 l ≈ 1,5 kg = 8 m21 l ≈ 1,47 kg = 9 m2

od 66,60/ kg

5 l 599,-

10 l 999,-

od 66,60/ kg

Swingcolor barva 2 v 1  
na stěnu a sádrokarton   např. 27084216

pro interiér, penetrace a barva v jednom, vysoká 
kryvost na sádrokartonu, vysoká paropropustnost, 
bez konzervantů, vhodná pro alergiky,  
bělost min. 92 % dle normy EN 13 300

1 l ≈ 1,5 kg = 7 m2

barva a penetrace  
v jednom

Spektrometr pro přesné určení 

odstínu a jeho namíchání!

Neplatí pro odborné centrum Brno Heršpická, kde je míchací centrum Swingcolor a Dulux.

Profi míchací centra barev

Malířské štafle
28871493 

výška 1,53 m,  
2x 5 stupňů, 
materiál: borovice, 
impregnované,  
nosnost 150 kg,  
v sortimentu  
také provedení  
2x 4 / 6 / 7  
stupňů

1.550,-

1 l 229,-

2,5 l 389,-

5 l 689,-

zabraňuje 
tvorbě 
plísní

1 l ≈ 1,48 kg = 8 m2

Sleva 10 %  

na kompletní  

sortiment  

míchacího  

centra značky 

swingcolor.

24837244

28871493

27746260 23770203 26342115

27651559211584322851304122209014

22187235
22191786 22206893 23128653

27084216
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Parketové laky

Široký výběr tapet   role: 10,05 x 0,53 m, různé dekory

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

vliesová 
24557056

639,-/ role

vliesová 
27664469

495,-/ role

vinylová
30185047

398,-/ role

vliesová 
28774583

495,-/ role

Dulux Easycare Trendy  
ready-mix barva 2,5 l   např. 25359343 

akrylátová emulzní barva, ideální do dětských pokojů, chodeb 
a předsíní, odolá otěru 10x lépe než běžné emulzní barvy, lze ji 
omýt vodou i saponátem, aktivně odpuzuje nečistoty, je velmi 
prodyšná, v sortimentu 25 odstínů, 1 l vystačí na ≈ 16 m2/ l

519,-

Barva na okna a dveře Akrylátový bezbarvý lak lesk / polomat Akrylátová vrchní barva lesk / polomat Sněhobílá vrchní barva lesk / mat Barva na radiátory

Vlastnosti pro interiér a exteriér, na dřevená 
okna a dveře, reguluje vlhkost, 
rychleschnoucí, dobře kryjící  
a brousitelná, bílá, vysoce plnící

pro interiér a exteriér, bezbarvý 
ochranný lak na dřevo, kov a tvrzené 
PVC, lesklý a polomatný,  
ekologický – nízký obsah škodlivin

pro interiér a exteriér, barevný krycí 
nátěr na dřevo, kov a tvrzené PVC, 
ředitelný vodou, samozákladovací 2 v 1  
(základ + vrchní nátěr), rychleschnoucí

pro interiér, bílý krycí nátěr  
na dřevo, kov a tvrzené PVC, 
ředitelná vodou, odolná  
proti žloutnutí

pro interiér, na litinové a kovové 
radiátory, vysoká kryvost, 
rychleschnoucí, odolná proti 
žloutnutí, žáruvzdornost 180 °C

Objem balení 0,375 / 0,75 l 0,125 / 0,375 / 0,75 / 2,5 l 0,125 / 0,375 / 0,75 / 2,5 l 0,125 / 0,375 / 0,75 / 2,5 l 0,375 / 0,75 / 2,5 l

Označení např. 22206954 např. 22201852 např. 22190039 např. 28369615 např. 22194819

Cena od 175,- od 105,- od 99,- od 115,- od 199,-

1 l 329,-

4 l 1.095,-

1 l 369,-

4 l 1.420,-

Spárový tmel 1 l
26181813

pro vyplnění spár parketových  
a jiných dřevěných podlah, použití 
před aplikací základního laku

355,-

Základní lak
např. 26181804

pro základní nátěr parketových 
a jiných druhů dřevěných 
podlah v interiéru, zvýrazňuje 
přírodní barvu dřeva

Vrchní lak
např. 26183378

pro vytmelené dřevěné podlahy, 
které jsou vystaveny běžnému 
zatížení v obytných prostorách 
(verze polomat)

vyrobeno
ve Švédsku

Půjčovna nářadí
k zapůjčení nejen bruska 

na parkety, okraje  
a schody, ale i mnoho 

dalšího nářadí:

pujcovna.bauhaus.cz

221900392220185222206954 28369615 22194819

28774583

24557056

30185047

27664469

25359343

26181804 26183378 26181813
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Víceúčelový vysavač
28794767

WD 5 V-25/5/22, 1100 W, 
podtlak až 240 mbar,  
nádrž 25 l, plochý filtr pro  
suché i mokré nečistoty  
bez nutnosti výměny,  
pracovní radius více jak  
7 m, hmotnost včetně  
příslušenství 8,4 kg

4.150,-

Sáčky do vysavače
21264621 / 21264791

PH 86/4 M 50/4, balení  
4 ks, s filtrem proti  
alergenům a systémem 
proti bakteriím, z 60 %  
recyklovaný materiál

265,-/ bal.

Vůně  
do vysavače
21264241 / 21742172

citrus nebo  
levandule,  
5 ks v balení

75,-

Víceúčelový vysavač profi
29167511

NT 27/1 ADV. PROFESSIONAL, 
1380 W, podtlak 200 mbar,  
nádrž 27 l, patronový filtr  
s extra velkou filtrační  
plochou, pro suché  
i mokré nečistoty, nádrž  
z nárazuvzdorného  
plastu, kovové trubice,  
hmotnost 7,5 kg

5.990,-

Sada smetáček  
a lopatka
21330665

umělohmotná lopatka  
s gumovou lištou, umělé 
vlákno, různé barvy

69,-

Koše na tříděný odpad
27417584

3dílná sada, objem 3x 25 l

679,-

Odpadkový koš  
s výklopným víkem
26977702

barva: krémová / šedá, 
materiál: plast, otvírání 
funkčního víka dotykem,  
objem 25 l

389,-

Aku tyčový vysavač
27602618

BL R18SV7-0, bezuhlíkový  
sací výkon 95 Air Watts  
a průtok vzduchu 1160 l/ min.,  
s rotačním kartáčem,  
4násobná filtrace, bez  
akumulátoru a nabíječky,  
hmotnost 1,5 kg

4.990,-

funkce fukaru

vysoce účinný  
plochý skládaný filtr

Aku tyčový vysavač
29285015

VC 6 Cordless, motor 25,2 V / 
250 W, sběrná nádoba 0,8 l, 
výdrž baterie cca 50 min.,  
2stupňový filtrační systém, 
včetně příslušenství, vítěz  
nezávislého testu  
dTEST 08–2022,  
hmotnost 1,7 kg

7.290,-

Souprava  
smetáčku  
s lopatkou
29401370

délka hliníkových 
holí 75 cm, hlu-
boká a sklopná 
lopatka, smetá-
ček lze připevnit 
na lopatku

249,-

Ultramax Mop Set Box
20602538

balení obsahuje: mop  
s nastavitelnou tyčí a návlek  
z mikrovlákna + speciální 
ždímací kbelík, hlavice a tyč 
mopu je spojena pohyblivým 
kloubem, který usnadní vytření  
i těžko dostupných míst

599,-

Elektrický parní mop
22964359

230 V, 1550 W, nádržka 400 ml,  
zabíjí až 99,9% bakterií, délka  
přívodního kabelu 6 m, 
nastavení množství páry, 
vhodný na všechny druhy 
podlah i koberců, vč. 2 návleků, 
na podlahy a koberce

1.790,-

Čisticí ubrousek
balení 50 ks, napuštěné čisticím prostředkem
23478631 

na sklo a okna, odstraňují mastnotu  
a nečistoty, nezanechávají skvrny
23478659 

antibakteriální, vhodné  
do kuchyně a koupelny,  
odstraňují mastnotu  
a nečistoty
23478686 

na LCD a elektroniku,  
bezpečně odstraňují otisky  
prstů, čistí od prachu  
a nečistot

65,-/ bal.

Univerzální čistič Eko 1 l
22056937 / 19125467

vyčistí podlahy, kuchyně, 
koupelny, šetrný k pokožce, 
odstraňuje mastnotu a nečistoty,  
levandule / pomeranč

78,-

Jednorázové rukavice
např. 28667869 

balení 100 ks, vhodné pro gastro-
nomii, průmysl a mnoho dalšího, 
neobsahují latex nebo prášek,  
certifikace EN 455, ISO 374-5,  
velikost S / M / L / XL

249,-/ bal.

Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

Startset
25517910

obsahuje: akumulátor 
18 V / 1,5 Ah  
a rychlonabíječku

1.990,-

vč. příslušenství

včetně

29285015

29167511

27602618

28794767

21264621

21264241

22964359 20602538 29401370

22056937

23478631
21330665

28667869

27417584

26977702
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Sušák na prádlo
30318676

Bath 190, vysoká stabilita 
a odolnost, sušicí plocha 
6,9 – 18,9 m, šířka 68 – 124 cm, 
provedení: kov, plast, barva: 
modrá, bílá, kloub lze nastavit 
12 různých poloh, rozložení  
až na 180°

869,-

Nástěnný sušák na prádlo  
Ruck Zuck
13129919

rozměry: v 19 x h 11 x š 80 cm,  
sušicí plocha: 4,9 m, max. nosnost 
20 kg, materiál: hliník, nůžkový 
výsuv, barva: stříbrná

1.090,-

Sušák na radiátor Gimi
23074622

rozměry: v 18 x š 52 x d 35 cm, 
sušicí plocha: 3 m

119,-

Vysavač popela
26307460

AD2, 600 W, 14 l nádrž, 
hadice s kovovou koncovkou, 
účinný plochý filtr s ochrannou 
mřížkou a s poloautomatickým 
oklepem, pracovní rádius 5 m, 
hmotnost cca 4 kg

2.790,-

Koš na špinavé prádlo
24628350

objem: 57 l, barva:  
krémová,  
materiál:  
odolný plast,  
perforace  
materiálu proti  
vlhkosti,  
odklápěcí víko,  
rozměry:  
v 62 x š 45 cm

479,-

Koš na čisté prádlo
24621243

objem: 30 l, barva: krémová, materiál: 
odolný plast, rozměry: š 39 x v 39 cm

319,-

Kolíčky 
plastové
26431332

balení 50 ks, 
bez vyobrazení

89,-/ bal.

Žehlicí prkno Star rosa
27358568

rozměry: d 120 x š 38 cm, materiál: ocel  
s povrchovou úpravou, včetně silikonových 
podložek, nastavitelná výška 75 – 96 cm, 
hmotnost 4,7 kg

1.290,-

Žehlicí prkno Airb Express
30306839

rozměry: d 130 x š 38 cm, žehlicí plocha 
vyrobena ze speciálních syntetických 
materiálů, plynule nastavitelná výška 
75 – 98 cm, vhodná pro parní žehličky

1.990,-

NOVĚ
v sortimentu

NOVĚ
v sortimentu

NOVĚ
v sortimentu Parní čistič

25756722

SC 2 EASYFIX, příkon 1200 W, na veškeré tvrdé 
povrchy, pro čištění baterií, obkladů, oken, zrcadel 
a mnoha dalších předmětů, objem nádrže 1 I, 
plošný výkon 75 m²/ hod., hmotnost 4,09 kg

2.490,-

Aku stěrka s odsáváním 
25909517

WV 5 Premium, sada obsahuje: 2 výměnné 
hubice šířky 280 a 107 mm a výměnný Li-Ion 
akumulátor, na 1 nabití zvládne 105 m2 = cca 
35 oken, LED ukazatel stavu nabití, vhodné 
kromě oken také na zrcadla, obklady  
a sprchové kouty, hmotnost pouze 0,7 kg

1.775,-

vč. široké  
a úzké hubice  

Aku rotační kartáč
28112615

R18 CPS solo, kompaktní provedení, pro rychlé odstranění 
špíny s minimální námahou, otočná hlava s ∅ 15 cm  
s rychlostí 210 ot./ min., vhodné na použití v interiéru, 
tak i kolem domu / garáže, bez akumulátoru a nabíječky

2.290,-

vč. sady hubic

26307460

30306839 27358568

23074622

13129919

3031867624621243

24628350

26431332

28112615

25909517

25756722
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1   Elektrický zásobníkový ohřívač vody
napětí 230 V, výkon 1,5 kW, včetně pojistného ventilu, 
provozní teplota 75 °C, vertikální montáž,  
objem:

50 l 25509421  3.540,- 
80 l 25515516  3.760,-
100 l 25517929  4.090,-

2   Hybridní elektrický ohřívač vody  
s tepelným čerpadlem

26950208

LYDOS HYBRID 80, objem 80 l, výkon 1,2 kW,  
max. provozní tlak 8 bar, hlučnost jen 49 dB, ekologické 
chladivo R134a, chytrý LED displej pro snadné ovládání 
teploty, funkce: i-Memory, Boost, Green, průměrná 
spotřeba el. energie 0,9 kW/ hod. a max. spotřeba 
elektrické energie je 1,42 kW/ hod., pro vertikální 
instalaci, barva: bílá, rozměry: 100,9 x 45 x 46,5 cm, 
hmotnost 22 kg

14.990,-
v nabídce také varianta o objemu 100 l, na objednávku

26987516 15.290,-

+  kombinace elektrického bojleru a tepelného čerpadla 
dosahuje energetické třídy A, oproti standardním 
elektrickým bojlerům třídy B

+ dosahuje až 50% úspory

+ mimořádně tiché ohřívání vody

Ohřívače vody

Koupelnové radiátory Příslušenství

Příslušenství

1 2

Konvektor BasicPro 

IP24, konstrukce z pozinkované oceli,  
3 přednastavené programy, ochrana proti 
přehřátí, termostat, ochrana proti zámrazu, 
detekce otevřeného okna, nástěnná montáž, 
barva: bílá, rozměry: v 44 x h 10,4 cm

od 2.350,-
25863738 0,5 kW šířka 34 cm

25862568 0,75 kW šířka 34 cm

25843688 1 kW šířka 42 cm

25843697 1,5 kW šířka 58 cm

25867101 2 kW šířka 74 cm

25867110 2,5 kW šířka 90 cm

6 různých 
rozměrů

Elektrická topidla

Otočný Bona
vč. topné tyče  
s termostatem,  
profil 30 x 35 mm, 
trubka ∅ 20 mm,  
barva: bílá / antracit

400 W,  
rozměry: 50 x 77,5 cm 
24986067 / 28526997

4.890,-
600 W,  
rozměry: 50 x 117,5 cm 
24987130 / 28583947

5.190,-

Myra II
profil 30 x 40 mm, trubka 
∅ 22 mm, rovné provedení, 
barva: bílá

447 W, rozměry: 45 x 96 cm 
26568081

1.090,-
597 W, rozměry: 60 x 96 cm 
28533757

1.390,-
594 W, rozměry: 45 x 132 cm 
28520829

1.550,-
795 W, rozměry: 60 x 132 cm 
26577962

1.650,-
1013 W, rozměry: 60 x 168 cm 
26577971

2.050,-

Konvektor  
s ventilátorem
30143799

příkon: 2,5 kW,  
vytápěná plocha: 25 m2,  
samostatně stojící, 
3 stupně vytápění, 
termostat, ochrana  
proti přehřátí, 
bezpečnostní pojistka, 
barva: bílá, rozměry: 
v 44 x š 68 x h 20 cm, 
hmotnost 3,9 kg

1.590,-

Držák na ručníky   26378925

d 60 cm, kov, na radiátor, barva: bílá 

534,-

Háček na otopná tělesa
22542065

295,-

Háček na radiátor
š 2,5 x v 10 cm, 
plast, balení 2 ks
bílý
22324421

145,-/ bal.
transparentní
22500559

155,-/ bal.
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Montáž ohřívače vody

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

Cena montáže od: 4.290 Kč

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

Pojistný ventil k bojleru 
24690252 

TE-1847 SLOVARM, provozní tlak  
0,6 Mpa, otevírací tlak 0,66 MPa, 
umístění do všech poloh,  
pro bojlery 50 – 500 litrů, ¾"

1.098,-

Sifon na kondenzát
27324435

suchá zápachová uzávěra,  
pro připojení až 3 hadic,  
trubka ∅ 32 mm, objem 0,4 l

128,-

26378925

22324421

22542065

2498606726568081

30143799

25863738

25509421 26950208

24690252

27324435
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Série baterií MySport

umyvadlová

M, vč. výpusti 24320841 1.490,-
L, vč. výpusti, bez vyobrazení 24323743 1.890,-
XL 24323910 2.490,-

sprchová 24323576  1.790,-
vanová 24322184  1.990,-
bidetová,  
bez vyobrazení 24321659 1.990,-

Sprchový kout Bifold
čtvercový, 5mm bezpečnostní  
sklo čiré, chromované hliníkové 
profily s kvalitními chromovanými 
panty a madly, praktické zalamovací 
dveře vhodné i do menších  
koupelen, bez vaničky,  
výška 190 cm

80 x 80 cm  27187683 5.490,-
90 x 90 cm  27187692  5.990,-

Háček na ručník, balení 2 ks
29213751 / 29173493

145,-

Zrcadlo Supreme  
s LED osvětlením
28630861 / 28630870 

rozměry: š 50 x v 90 cm,  
1276 lm, IP44, kvalitní hliníkový 
rám, barva: stříbrná / černá

3.190,- / 3.990,-

Sprchový set 
Crometta 2 Jet
25167333

chrom, lesk, v setu:  
ruční sprcha ∅ 10 cm,  
2 druhy proudu, sprchová 
hadice, délka 160 cm, 
posuvný držák ruční 
sprchy, délka: 62,5 cm

890,-

Koupelnový nábytek Silva
závěsný, materiál: lakované lamino, 
barva: bílá, vysoký lesk, Soft Close 
doraz

Deska pod umyvadlo   26951380

š 90 x h 49,4 x tl. 2,2 cm

1.990,-
Skříňka pod umyvadlo   26951371 

š 90 cm, bez umyvadla a baterie

5.690,-

Umyvadlo Mia na desku
keramické, rozměry:  
š 50 x h 39 x v 13,5 cm, bez baterie

barva: bílá 27242731 2.690,-
barva: černá,  
bez vyobrazení 28759845 4.090,-

provedení: kartáčovaná nerez / černá barva, upevnění pomocí samolepicí 3M pásky

Držák toaletního papíru
29211588 / 29211597

259,-

BEZ VRTÁN
Í

materiál: mosaz,  
povrch: chrom

Držák ručníků
29222155 / 29222164

32 cm

425,-

Polička

malá, 15 cm 29210415 / 29173484  279,-
velká, 25 cm,  
bez vyobrazení  29107757 / 29211551  345,-

Držák náhradního toaletního papíru
29210424 / 29213742

219,-

WC souprava
29231504 / 29222146

499,-

KATALOG SANITA

NOVĚ
v sortimentu

Cena montáže od: 3.790 Kč

29231504

29210415

2921158829213751 29210424

29222155

24320841 24323910 24323576 24322184

28630870

28630861

27187683

26951380

26951371

27242731

25167333
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Alphaville 
1  Obklad Bianco 25 x 40 cm 28978598 439,-/ m2 

2  Obklad Nero 25 x 40 cm 28979227 439,-/ m2

Pastel
1  Obklad světle šedá 25 x 40 cm 25358997 449,-/ m2 

2  Obklad tmavě šedá* 25 x 40 cm 25365915 449,-/ m2

3  Dekor Magnolia 25 x 40 cm 25351075 99,-/ ks

4  Dlažba tmavě šedá 33 x 33 cm 25341252 479,-/ m2 

*bez vyobrazení

Izmir 
1  Obklad béžový 30 x 60 cm 28766058 469,-/ m2 

2  Obklad hnědý 30 x 60 cm 28758994 469,-/ m2

3  Dekor Inserto 30 x 60 cm 28759003 369,-/ ks

4  Dlažba Mefasto beige 42 x 42 cm 29016349 459,-/ m2

Nostalgia 
1  Obklad White 20 x 60 cm 27477852 519,-/ m2 

2  Dekor White flower 20 x 60 cm 27493122 579,-/ m2

3  Dlažba Acero 30 x 60 cm 28438649 289,-/ m2 

2

1
3

4

1

11
2

2

3

3

4

Příslušenství

Koupelnové kolekce

Cementová spárovací hmota  
Ceresit CE 40 AQUASTATIC
pro spáry 1 – 8 mm, do interiéru i exteriéru, odolná 
proti změně barvy, snadné míchání a aplikace, díky 
technologii Aquastatic se kapky vody nevsakují  
do struktury, 19 odstínů, bez vyobrazení

2 kg např. 24942537 od 199,-
5 kg např. 21361601 od 339,-

Cementová spárovací hmota 
pro spáry do 6 mm, 20 odstínů
2 kg např. 21365445 od 79,-
5 kg  např. 13864834 od 139,-

Epoxidová spárovací  
hmota ULTRAEPOXY
např. 27807592 

CE 79, 5 kg, pro spáry  
1 – 15 mm, do interiéru  
i exteriéru, 15 odstínů

od 1.549,-

Epoxidová spárovací hmota Mapei 
Kerapoxy Easy Design
např. 29084540 

3 kg, pro spáry 1 – 15 mm,  
do interiéru i exteriéru,  
9 odstínů

od 1.499,-

1   Sanitární 
silikon

např. 13864267 

310 ml, 21 odstínů

od 219,-

Cementová spárovací hmota  
Ultracolor Plus
pro spáry 2 – 20 mm, do interiéru i exteriéru, 
rychletvrdnoucí, technologie BioBlock® proti tvorbě 
plísní a DropEffect® odpuzující vodu, 34 odstínů

2 kg např. 25613243 od 205,-
5 kg např. 23416604 od 419,-

2   Sanitární 
silikon

např. 21363537 

280 ml, 16 odstínů

od 199,-
3   Silikonový tmel 

Mapesil AC
např. 25455357

310 ml, 20 odstínů

od 219,-

1
2

3

NOVĚ
v sortimentu

25358997

25365915

25341252

25455357

13864267

21363537

28978598

28979227

28438649

28759003

28766058

28758994

23416604

24942537

21365445

29084540

27807592

29016349

27477852

27493122
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Víceúčelové stavební lepidlo
C1 T, 25 kg, mrazuvzdorné, vhodné  
pro lepení tepelně izolačních desek,  
obkladů, dlažeb, porobetonu

22462215  129,-

Flexibilní víceúčelové  
stavební lepidlo
C2 T, 25 kg, mrazuvzdorné, na obklady,  
dlažby a umělý kámen, vhodné  
do interiéru i exteriéru, bez vyobrazení

22518215  189,-

Vysoce flexibilní stavební  
lepidlo 
C2 TE S1, 25 kg, na obklady a dlažby,  
na velmi namáhané plochy, vhodné  
i na přírodní kámen a slinuté dlažby,  
bez vyobrazení

22526704  259,-

Cotto rosato
25523573 

34 x 34 cm, otěruvzdornost PEI III, 
protiskluznost R9

Wave
28650081

30 x 60 cm, otěruvzdornost 
PEI III, protiskluznost R9

Dlažba Proteo
40 x 40 cm, mrazuvzdorná, 
otěruvzdornost PEI IV,  
protiskluznost R10, jemně 
třpytivý efekt v glazuře

379,-/ m2

Sokl
40 x 7,2 cm, se zaoblenou 
hranou

59,-/ ks

Acero Digital
28438649 

30 x 60 cm, otěruvzdornost 
PEI III, protiskluznost R9

Artens light grey
28960179

29,8 x 29,8 cm, mrazuvzdorná, 
otěruvzdornost PEI IV

Mefasto beige
29016349

42 x 42 cm, mrazuvzdorná, 
otěruvzdornost PEI IV, lesklá glazura

Exotica Larch
29316571

22,5 x 90 cm,  
mrazuvzdorná, 
otěruvzdornost PEI 
IV, protiskluznost R10

NOVĚ
v sortimentu

NOVĚ
v sortimentu

NOVĚ
v sortimentu

Příslušenství

Dlažby

m2

399,-
m2

459,-
m2

549,-
m2

289,-
m2

279,-
m2

179,-

Bianco
30187238

Beige
30196377

Grys
30171073

Bianco
29025503

Beige
28986634

Grys
29025512

Nivelační sada  
50 ks + klíč
27868924 

kovová část zachytí  
spodní hranu dlaždice,  
dlaždice se vyrovnávají  
utahováním matice  
pomocí plastového klíče

225,-

Řezačka na dlažbu
26096315 

pro řezání dlažby do tl. 12 mm, délka řezu až 640 mm,  
pro vyšší přesnost a komfort uživatele, řezaní  
od 0 – 45°, s vodicí lištou, rozměry:  
š 30 x v 29 x d 99 cm,  
hmotnost 9,1 kg

4.450,-

Podtlakový držák  
na obklady a sklo
26039550 / 26036667 

1 nebo 2dílný,  
pro manipulaci  
se skly, dlažbou  
a obklady, ∅ 11,5 cm,  
nosnost 50 / 100 kg

od 339,-

IN
STA

LU
JE
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ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Montáž keramické dlažby

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

Cena montáže od: 740 Kč/ m2

30196377

29025512

28986634

29025503

26096315 26039550

27868924

22518215

22526704

30187238

30171073

2552357328650081

28438649

28960179

29016349

29316571

22462215
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Stavebniny – vnitřní výstavba
Pásky

Profily

CW   tl. plechu 0,6 mm 
např. 22295262

50 x 50 mm, d 2,6 m / 2,75 m / 3 m

75 x 50 mm, d 2,6 m / 2,75 m / 3 m

100 x 50 mm, d 2,75 m

UW   tl. plechu 0,6 mm 
např. 22294931

50 x 40 mm, d 4 m

75 x 40 mm, d 4 m

100 x 40 mm, d 4 m

od 139,- od 173,-

77,-

UD    tl. plechu 0,6 mm  
22295235

30 x 27 mm, d 3 m

Spárovací stěrka
stěrka smetanové  
konzistence na spáry mezi  
sádrokartonovými  
deskami s půlkruhovými  
hranami

5 kg 13865424 209,-
25 kg 21087527 1.045,-

Spárovací tmel Rifino Top
jemný sádrový tmel, na spárování a tmelení 
bez broušení

5 kg 22391577 229,-
25 kg 22391559 885,-

Tmely Příslušenství

Tmel spárovací a finální ProMix Mega
pro spárování a celoplošné tmelení SDK desek,  
ale i omítek a betonu

1 kg 22391674 125,-
5 kg 22391665 199,-

Spárovací stěrka
k finálnímu tmelení spojů sádrokartonových desek

5 kg  21372676 119,-
15 kg 21386756  339,-

Sádrokartonové desky
Standardní
např. 22391355 

tl. 12,5 mm, š 125 cm, d 100 nebo 200 cm

od 79,60/ m2

Protipožární
např. 22391364 

tl. 12,5 mm, š 125 cm,  
d 100 nebo 200 cm

od 98,-/ m2

Impregnované
např. 22391373 

tl. 12,5 mm, š 125 cm,  
d 100 nebo 200 cm

od 130,-/ m2

Pěnová páska
např. 22771957 

š 30 / 45 / 65 / 90 mm x d 30 m,  
samolepicí, slouží k nalepení na konstrukční 
sádrokartonové profily před montáží  
sádrokartonové desky, zajistí odhlučnění  
konstrukcí

od 149,-

Širší výběr 
příslušenství 

SEMIN

e-shop

1  Přímý závěs
např. 22747611

60 – 60 / 0,8 mm,  
60 – 120 / 0,8 mm,  
60 – 200 / 1 mm

od 9,- 

4  Samovrtný vrut TEX
22771948

∅ 3,5 x 9,5 mm, balení 200 ks, pro efektivní  
montáž a rychlé spojování, s půlkulatou  
hlavou, odolný v tahu, certifikovaný

99,-/ bal.

3   Samořezný 
vrut

např. 22358819

∅ 3,5 x d 25 / 35 / 
45 mm, balení 250 ks,  
pro efektivní montáž 
a rychlé spojování, 
odolný v tahu, 
s ochrannou vrstvou, 
certifikovaný

od 139,-/ bal.

2   Natloukací 
hmoždinka

22771805

∅ 6 x 35 mm, balení 100 ks,  
snadná průvlaková montáž, rychlé 
kotvení, límec bránící zastrčení, 
včetně zatloukacího vrutu

199,-/ bal.

1

2

3
4

Bruska na sádrokartony
23700778

DS 920, 230 V, ∅ 225 mm,  
700 – 1700 ot./ min., teleskopická  
rukojeť, dlouhý krk, rychlá  
montáž / demontáž ze 3 částí,  
přípojka na odsávání, celková  
délka 1,7 m, hmotnost 6,5 kg,  
záruka 5 let

2.890,-
teleskopická 

rukojeť

Domo Plus 
a Domo Plus Twin*
vhodné pro jakékoliv tepelné, 
zvukové, nezatížené izolace, 
λ

D
 ≤ 0,038 Wm-1K-1

Domo Plus 
např. 22580205

100 x 1200 x 8400 mm, 10,08 m2

120 x 1200 x 7400 mm, 8,88 m2

140 x 1200 x 6400 mm, 7,68 m2

160 x 1200 x 5600 mm, 6,72 m2

180 x 1200 x 5000 mm, 6,00 m2

200 x 1200 x 4450 mm, 5,34 m2

Domo Plus Twin 
např. 22578662

50 x 1200 x 8400 mm, 20,16 m2

60 x 1200 x 7200 mm, 17,28 m2

80 x 1200 x 5700 mm, 13,68 m2

*Aktuální cenu najdete na www.bauhaus.cz, případně kontaktujte zákaznickou podporu +420 538 725 600.
DENNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

Habito Flex páska  
na spáry rohová
24825522 

š 83 mm x d 30 m,  
pro zpevnění vnějších  
a vnitřních rohů,  
pro pravý  
i libovolný úhel,  
vysoká odolnost  
proti nárazu

1.790,-

PVC lemovací profil
např. 21736087 

tloušťka 9,5 / 12,5 mm, délka 2,5 cm

od 57,-

Hliníkový lemovací profil
např. 21737415 

rozměry: 23 x 23 mm, délka 2,5 cm

od 55,-

22391355

24825522 22771957

22580205

22295262

22391665

22391577

21372676

21087527

23700778

22747611

22771805

22358819

22771948

22294931 22295235

21736087

21737415
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Plynové topidlo
25958582 

GMA15B, max. výkon 15 kW, spotřeba plynu 1,1 kg/ hod., 
max. průtok vzduchu 320 m3/ hod., tlak 0,7 bar,  
pro prostory do 300 m3, rozměry:  
v 300 x š 190 x h 380 mm,  
hmotnost 4 kg,  
záruka 5 let

2.890,-

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

Elektroinstalace

Prodlužovací kabel na bubnu
21358038 

IP44, 25 m, černý, napětí 400 V / 230 V, s vestavnými  
zásuvkami 1x CEE 3P + N + PE (16 A), 2x 2P + PE,  
samozavírací víčka, ocelový pozinkovaný stojan, izolovaná  
rukojeť, tepelná pojistka, ideální pro venkovní použití  
na stavbách, kabel s chloroprenovou izolací  
H07RN-F5G1,5

2.890,-

Prodlužovací kabel na bubnu
23190591

IP44, 40 m, modrý, napětí 230 V, s vestavnými  
zásuvkami 4x 2P + PE, samozavírací víčka,  
ocelový stojan s izolovanou rukojetí,  
tepelná pojistka, mrazuvzdorný kabel  
AT-N05V3V3-F3G1,5 Super Solid  
do –35 °C s PVC izolací

2.490,-

PROFI 400 V

Prodlužovací kabel Profi CEE
IP44, napětí 400 V, prodlužovací přívod  
s pohyblivou zásuvkou 3P + N + PE (16 A)  
a samozavíracím víčkem, chloroprenový plášť,  
odolný vůči povětrnostním vlivům i olejům,  
vhodný pro použití na stavbách – míchačky,  
velké kompresory, štípače dřeva, stolní  
a kolébkové pily, kabel H07RN-F5G1,5

10 m, černý 23835412  999,-
25 m, černý 23833920  2.250,-

profi 400 V

Prodlužovací kabel pro vnitřní  
přívody
21360343 

IP20, 20 m, červený, napětí 230 V,  
prodlužovací kabel s PVC opláštěním  
a s pohyblivou zásuvkou, pro vnitřní  
nebo přechodné použití ve venkovním  
suchém prostředí, kabel H05VV-F3G1,5

599,-

Krimpovací kleště No.300
11029121

integrované stranové štípací kleště,  
multifunkční nástroj pro odizolování vodičů, 
automatické nastavení průřezu od 8 – 20 mm, 
lisování dutinek 0,5 – 6 mm2

985,-
vyrobeno
v Německu

3 kW

Topidla

Vypínačová série
IP44, odolné proti stříkající vodě, určené  
k montáži v interiéru i exteriéru, barevné  
provedení: bílá / hnědá / šedá
zásuvka

27597529 / 26380461 / 30356807  65,-
vypínač ř. 6 

27568613 / 26389352 / 30355460 79,-

Plynový teplomet
21102989 

regulace výkonu 2,4 až 4,2 kW, spotřeba cca 0,2 – 0,34 kg  
PB/ hod., včetně hadice 40 cm a redukčního ventilu, systém 
piezo zapalování, držák na běžné PB lahve,  
rozměry: 362 x 270 x 130 mm

999,-

380 mm

15 kW

od

899,-

Rozvodnice C-BOX
vnitřní použití, zápustná, ocelová  
dvířka, IP30, se svorkovnicí  
a DIN lištou, 14 – 56 modulů

22158499 12 + 2 moduly

22185901 24 + 4 moduly

22185910 36 + 6 modulů

22185929 48 + 8 modulů

Rozvodná krabice  
nástěnná
např. 21570382

IP54, klipové s víkem,  
ze samozhášivého  
šedého PVC, různé  
rozměry

od 25,-

Krabice univerzální
6400 – 201, prázdná 21566406 24,-/ 5 ks

6400 – 211, s víčkem 21563674 49,-/ 5 ks

6400 – 221, svorkovnice  
s víčkem 21564853 159,-/ 5 ks

Pěnová páska
např. 22771957 

š 30 / 45 / 65 / 90 mm x d 30 m,  
samolepicí, slouží k nalepení na konstrukční 
sádrokartonové profily před montáží  
sádrokartonové desky, zajistí odhlučnění  
konstrukcí

od 149,-

piezo 
zapalování

Elektrické stavební topidlo
24634658

výkon 3 kW, napětí 220 – 240 V, 
2 stupně nastavení teploty,  
s termostatem, tepelná pojistka, 
kovové pouzdro, protiskluzové 
stojací nohy, rozměry:  
v 380 x š 205 x h 148 mm,  
záruka 5 let, do vyprodání zásob

1.890,- 

22158499

21566406 27597529

21570382

11029121

21358038

23190591

24634658

21102989

25958582

23835412

21360343



20 Prodloužená záruka 5 let na veškeré elektrické či motorové ruční nářadí a stroje.

Kombinované kladivo
22147840

HR2470, 780 W, energie úderu 2,4 J, počet úderů 
až 4500x/ min., upínání SDS+, max. ∅ vrtání do 
betonu / oceli: 24 / 13 mm, hmotnost 2,9 kg

2.790,-

Úhlová bruska – sada
29617229

GWS 9-125S Professional, 900 W, max. ∅ kotouče  
125 mm, 2800 – 11000 ot./ min., vč. multifunkčního 
carbidového kotouče v hodnotě více než 400 Kč = 
použití také pro dřevo a plasty, hmotnost 1,9 kg

2.090,-

Sada vrtáků 600 mm
20751193

5dílná, ∅ 10, 12, 16, 22 a 25 mm, délka 600 mm, 
vhodné na prostupové otvory přes příčky  
i nosné zdivo, upínání SDS+

590,-

Diamantové vykružovací  
korunky – sada
27813076

5dílná, ∅ 20 / 35 / 45 / 55 / 75 mm, 
upínání M14, pro úhlové brusky, 
na mnoho materiálů (zdivo, beton, 
obklady, dlažba)

2.850,-

Kompresor 200/10/24
20127952

motor 230 V / 1,1 kW / 1,5 PS, 3400 ot./ min., max. tlak až 10 bar, bezúdržbový, 
tlaková nádrž 24 l, plnicí výkon 200 l/ hod., dodávané množství 90 l/ min. (3 bar), 
hmotnost 18 kg

2.990,-

vč. 2 kotoučů

se sklonoměrem

Pokosová pila s pojezdem
23099971

KGS 216M, 230 V, 1500 W, 5000 ot./ min., ∅ kotouče 216 mm, max. profil 
řezu 305 x 65 mm, laser k přesnému zobrazení linie řezu, LED osvětlení 
místa řezu, zachytávání pilin do filtračního vaku, hmotnost 13,5 kg

4.790,-

funkce pojezdu

v alu kufříku

integrované 
rozšíření stolu 
z obou stran

V KUFRU

V KUFRU

Sada pro svařování
28592633

pro elektrodové sváření, obsahuje: invertorovou svářečku  
Star 4000, 230 V, 36 – 160 A, pro elektrody ∅ 1,6 až 4 mm, 
sadu kabelů, 10 ks elektrod, kartáč s kladívkem, svářecí 
kuklu s automatickým zatmavením, rozměry svářečky:  
41 x 20 x 35 cm, hmotnost 5,8 kg

3.990,- zdarma svařovací magnet 
v hodnotě 229,-

včetně 3

Svěrák zámečnický
20649234

šířka čelistí 125 mm,  
z pevné litiny,  
hmotnost 9,5 kg

990,-

Laserový dálkoměr
29329357

Dime 40, rozsah měření 
0,05 – 40 m, odchylka ±1,5 mm,  
2x 1,5 V AAA baterie, pogu-
mované protiskluzové tělo, 
automatické zobrazování  
stupňů sklonu, měří vzdálenosti, 
plochy, objemy, výšky a sklony, 
rozměry: 11,5 x 5 x 2,3 cm

998,-

Aku šroubovák
28293705

GSR 18V-50 Professional, vč. 3x Li-lon aku 18 V /  
2 Ah, dvourychlostní 0 – 460 / 1800 ot./ min.,  
celokovové sklíčidlo ∅ 1,5 – 13 mm, max. točivý 
moment až 50 Nm, hmotnost pouze 1 kg

600 mm

KATALOG  
KOMPRESORY

4.290,-

20127952

28592633

29329357

29617229

22147840
28293705

23099971

20751193

20649234

27813076
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240 Nm54 Nm

Aku stavební  
reflektor
29261574

RLFD18-0, 18 V, 500 / 1100 / 
1800 lm, hlava otočná  
o 360°, 36 LED diod,  
možnost montáže na stativ, 
bez akumulátoru a nabíječky, 
hmotnost 1,3 kg

2.390,-

Batoh  
na nářadí
30196483

s kolečky, teleskopická rukojeť v 52 cm, vč. organizéru 
na nářadí (bez nářadí), polstrované popruhy, rozměry: 
š 36 x h 19 x v 47 cm

1.490,-

Sada 2 aku nářadí
30327441

obsahuje: aku vrtačku RDD18C, 18 V, dvourychlostní, 0 – 450 / 1700 ot./ min., točivý moment 54 Nm, 
sklíčidlo do ∅ 13 mm, max. ∅ vrtání do dřeva / kovu:  
38 / 13 mm, aku rázový šroubovák RID18C, 2900 ot./ min.,  
max. točivý moment 240 Nm, vč. 2 akumulátorů  
2 Ah, rychlonabíječky a tašky

4.990,-

Aku vrtací kladivo
29256394

RSDS18X-1C40S, vč. Li-lon aku 18 V / 4 Ah, 
5000 úderů/ min., max. ∅ vrtání do dřeva 
/ oceli: 30 / 13 mm, energie úderu 2,5 J, 
hmotnost 2,5 kg

včetně

5.590,-

Kufr s nářadím
20737102

WHL, 81dílná univerzální sada nářadí, univerzální sada 
nářadí pro mnoho využití, vhodné složení a provedení  
pro domácnost i dílnu, hmotnost 5,7 kg

2.290,-

81dílný

Sada kufrů na nářadí
26369901

3dílná, obsahuje velký pojízdný box s pogumovanými 
koly a výsuvným madlem, rozměry: 67 x 40,5 x 34,5 cm, 
48 x 25 x 25 cm a 32 x 13 x 18 cm

1.799,-

Rukavice Thermo 
Winter Grip
např. 21651834

materiál: zesílený bezešvý 
úplet, akryl, do chladného 
počasí, speciální chladu 
odolný materiál na dlani  
a prstech, pružný materiál 
minimálně omezující  
manipulaci, velikost 8 – 11

119,-

Bunda SIRIUS Brighton
např. 24917872

materiál: 100% polyester, pánská zimní zateplená bunda, 
větrání v podpaží, odepínací kapuce, pružná manžeta 
v rukávu, stahování v dolním kraji, lepené švy, reflexní 
výpustky, voděodolná, velikost M – 2XL

1.390,-

Pracovní kalhoty Teodor
např. 22267933

materiál: 60% bavlna, 40% polyester,  
přední kapsy s poutky na nářadí, 
multifunkční kapsy na obou stranách, 
kolena vyztužená polyesterem 600D  
s možností vložení kolenní výztuhy,  
poutka na opasek, reflexní prvky,  
velikost 48 – 54

790,-

Čepice s LED svítilnou
27444023 / 27444041

barva: černá / reflexní žlutá, svítilna se 3 režimy 
svícení, USB nabíjení, doba provozu na 1 nabití 
až 4 hod., uni velikost, svítilnu lze používat také 
samostatně

199,-

3dílná

včetně 2

21651834

27444023

22267933

24917872

20737102

26369901

30196483 29261574 29256394

30327441
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Autopříslušenství

Kovová skřín vysoká
20350925

4 výškově nastavitelné police, rozměry: 
v 180 x š 80 x h 41 cm, dvoudílné  
uzamykatelné dveře (2 klíče součástí 
balení)

4.290,-

NOSNOST
cca 50 kg

na polici

Montáž bez použití nářadí 
= EXPRESNÍ MONTÁŽ

Plastový kontejner s kolečky
20822035

10 zásuvek, rozměry:  
š 29 x v 100,5 x h 40 cm, pro úřady, 
kadeřnictví, kosmetické salony, kutily 
nebo vybavení dílen, stohovatelný, 
vzájemně kombinovatelný systém,  
vč. 4 koleček, zásuvky s lehkým chodem, 
barva: černá-transparentní, v sortimentu 
také provedení: 3 / 4 / 6 zásuvek

999,-

NOSNOST
cca 20 kg

na polici

NOSNOST
cca 30 kg

na polici

vhodné do  
vlhkých prostor

vhodné do  
vlhkých prostor

vhodné do  
vlhkých prostor

Plastový regál
20224817 

4 police, rozměry:  
v 143 x š 60 x h 30 cm

550,-

Dřevěné boxy
10750037

rozměry: 40 x 30 x 15 cm

229,-
10750044

rozměry: 40 x 30 x 24 cm

399,-

Plastová skřín vysoká
22096058

4 výškově nastavitelné police, 
rozměry: š 80 x v 182 x h 44 cm,  
robustní a odolná skříň, kovové dveřní 
panty, 5 nožiček, z toho 2 výškově  
nastavitelné, možnost uzamknout  
visacím zámkem (není součástí balení)

3.290,-

Euro box 60 l
10753223 

plné provedení, rozměry:  
60 x 40 x 32 cm, k dispozici 
v dalších 4 velikostech

Systémy úložných boxů

Bezpečné  
pro potraviny

Bezpečné  
pro potraviny

Víko na Clear box
např. 20013583

pro Clear boxy velikosti M a L 

od 39,-
Víko na Euro box
např. 10753278

rozměry: 60 x 40 cm

145,-

Stohovatelný  
Euro box 39 l
23081066

skládací přepravní box, 
děrované provedení,  
rozměry: 60 x 40 x 20 cm

399,-

Clear boxy
systém transparentních úložných boxů, univerzálně použitelný,  
např. na textil nebo na boty, možnost stohování – ideální  
jako boxy do skříní, k dispozici v 9 různých velikostech, např.:

boxy rozměry v cm objem označení cena

Clear box XXS 25,6 x 18,1 x 13,6 4 l 20187327 45,-
Clear box M 54,8 x 38,4 x 18,9 30 l 20013556 165,-

při odběru 5 ks  
výhodnější ceny

při odběru 5 ks  
výhodnější ceny

box M

skládací

Smetáček se škrabkou
24936895

délka 75 cm, polstrovaná 
rukojeť

139,-

Škrabka na led Bio
28777652

vysoká kvalita škrabky,  
vyrobeno ze 70 % dřeva  
+ 30 % plastické buničiny, 
ergonomický tvar držadla

89,-

Zimní směs do ostřikovačů 
30143285

objem 25 l, do –20 °C

749,-

Kanystr Army na pohonné hmoty
29261370

objem 20 l, zelený,  
materiál: plast

269,-

Startovací kabely
25757965

600 A, pro nastartování z elektrického  
systému dalšího vozidla, bezpečné  
a funkční provedení v délce 3 m, pro 
proud 600 A u benzinových  
i dieselových motorů

379,-

NOSNOST
cca 300 kg

na polici

vertikální  
a horizontální  

sestavení

Kovový regál Rivet L
27650194

5 polic, provedení  
oranžovo-modrý lak, rozměry:  
v 192 x š 100 x h 50 cm

1.890,-

299,-

27650194

20350925

20187327

10750037

10753223

23081066

30143285

24936895

28777652

29261370 25757965

22096058

20224817

20822035
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Držáky

Sady spojovacího materiálu a příslušenství

odkládací prostor

gumové  
protiskluzové 

koncovky
2  Pracovní plošina TP1

26372778

nosnost max. 150 kg, inovativní 
řešení pro práce na schodišti nebo 
při nerovnostech terénu, teleskopické 
nohy 54 cm – 80 cm, prodloužení 
platformy 100 cm – 120 cm,  
rozměry: 93 x 75 x 6 cm,  
hmotnost 9 kg

2.699,-

1  Schůdky XXL
26371313

nosnost max. 150 kg, 4 příčky, 
mimořádna šířka příčky 13 cm,  
pracovní dosah 2,85 m,  
hmotnost 4,8 kg

1.790,-

zvýhodněná cena
za set Schůdky XXL 
+ Pracovní plošina TP1

3.990,-
ušetříte 499,-

Sada podložek
21996960

balení 900 ks

220,-/ bal.

Sada šroubů a matic
27260900

balení 258 ks

148,-/ bal.

Magnetický držák na nářadí
26996886

rozměry: d 610 x š 23 mm, max. přítlak 12 kg

198,-

Magnetická miska
26996895

rozměry: ∅ 108 x h 22 mm

85,-
Sortiment vrutů  
Torx v kufříku
22848471

balení 1800 ks, základní 
vybavení pro domácnost,  
12 nejběžnějších velikostí 
vrutů se zapuštěnou hlavou 
a křížovou drážkou (systém 
Pozidriv), vyjímatelné krabice, 
vruty pro spojení dřevěných 
dílů i pro běžné velikosti 
hmoždinek

569,-/ bal.

Úhelník
např. 10671398

rozměry: 25 / 40 / 50 mm 

od 9,-/ ks

Nástěnná police Big boy
22873598

rozměry: 25 x 90 x 5 cm, materiál: 
dřevo, il. foto

690,-

Hmoždinka MU univerzální
SX8, 8 x 40 mm, balení 100 ks

10111975 129,-/ bal.

Vruty
3 x 20 mm, balení 100 ks, nabídka 
se může na jednotlivých odborných 
centrech lišit

10077428 85,-/ bal.

Ocelová konzole
bílá
150 x 200 mm

10690434 25,-/ ks
200 x 250 mm

10690489 35,-/ ks

Konzole se vzpěrou
pozink
300 x 200 mm

10691017 99,-/ ks
400 x 250 mm

10691024 130,-/ ks

Hmoždinka DuoPower
6 x 30 mm, balení 240 ks

27594937 379,-/ bal.

Nástěnné držáky
1   v 132 x d 80 mm, nosnost 20 kg  10502591 29,-
2   v 120 x d 77 mm, nosnost 18 kg  10503112 49,-
3   v 120 x d 165 mm, nosnost 10 kg  10503136 69,-
4   v 290 x d 250 mm, nosnost 15 kg  10503284 99,-

Širší výběr  
spojovacího 
materiálu

e-shop

balení 1800 ks

1

2

1

2

4

3

27260900 21996960 22848471

26996895

22873598

10690434

10691017

10671398

10111975

1007742827594937

10502591

26996886

26371313

26372778
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ušetříte 18 %

890,-

ušetříte 19 %

798,-
ušetříte 28 %

499,-

ušetříte 33 %

999,-
ušetříte 25 %

179,-

ušetříte 33 %

195,-

Dřezová  
baterie Palma
20082529

pochromovaná, výška 36 cm,  
s vysokým otočným ramenem,  
moderní design, s boční pákou

Odvlhčovač 
vzduchu
27465097

příkon 205 W, 2 stupně 
výkonu, odvlhčování  
10 l/ den, kapacita 
zásobníku 2 l, pro velikost 
místnosti cca 15 – 20 m², 
Auto-Restart, 24 hod. 
časovač, hlučnost  
46 dB, rozměry:  
27 x 40,8 x 20,5 cm, 
hmotnost 9,5 kg

ušetříte 20 %

1.990,-

surové 
dřevo

Gumová rohožka  
Domino
27928280 

rozměry: 50 x 80 cm, 
díky výšce 22 mm vysoká 
odolnost, kulatá struktura 
drážek pro efektivní čištění 
obuvi, dostupné i další 
rozměry

Dřevěný regál
20870210 

4 police, nosnost  
police 25 kg, materiál: 
smrk, rozměry: 
š 80 x h 30 x v 170 cm

Box s víkem 53 l
25245309 

rozměry cca: š 60 x h 36 x v 36 cm,  
se sklopným víkem, stohovatelný, 
mnohostranné využití

Areka palma
Dypsis lutescens
78703661

∅ kv. 24 cm, výška cca 120 cm,  
pro světlá i polostinná 
stanoviště, s dostatkem 
vzdušné vlhkosti

výška  
22 mm

NOSNOST
cca 25 kg

na polici

990,-

239,-

698,-

2.490,-

295,-

1.090,- 1.490,-

Původní cena, ze které je sleva poskytována, je nejnižší cenou zboží za posledních 30 dní před poskytnutím slevy, případně, pokud je zboží nabízeno kratší dobu než 30 dní,  
nejnižší cenou za dobu, po kterou je zboží nabízeno, nebo v případě postupného zvyšování slevy, nejnižší cenou zboží za období 30 dní před prvním poskytnutím slevy.

Taška s nářadím
20323963

56dílná sada, v sadě: 3 různé 
druhy kleští, 30dílná sada  
bitů, různé klíče nejrůznější 
klíče na šroubování, 
šroubováky a očkové klíče, 
kapesní baterka, vodováha  
a mnoho dalšího

120 cm

78703661

20870210

27465097

25245309

279282802032396320082529
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