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

Rezervujte online na bauhaus.sk

Orchidea
Phalaenopsis   78735062 

najobľúbenejší druh orchideí  
na pestovanie v interiéri, rôzne farby 
kvetov, 1 kvetný výhon, ∅ kv. 12 cm

Laminátové podlahy  
LOGOCLIC ambienta
rozmer lamiel: 1285 x 192 x 10 mm, 
integrovaná 2 mm kročajová izolácia, 
imitácia dreva, 30 rokov záruka  
na obytné priestory, obsah balenia: 
1,73 m2, 1 pal. 69,2 m2

5,79

5,99

LED žiarovka 
28565015 / 28628334 

E27, 9 W, 806 lm, 
3000 K alebo 4000 K, 
nestmievateľná

Zimná zmes  
do ostrekovačov
28746111

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

  
Lepidlo s okamžitou fixáciou
30286047

290 ml, biele, alternatíva k vŕtaniu,  
extrémna počiatočná prídržnosť až 500 kg/ m2, vysoká 
konečná pevnosť, pre interiér / exteriér, pretierateľné

1,85

4 1
ZADARMO

5 l

6,99

dub Bastogne, LD
24662604

dub Noville
29384222

dub Mirandola
28303321

dub Alba
28242257

� trieda oteru AC5

� hr. 10 mm

� trieda užívania 23 / 33

pínia Pisa
28279963

m2

24,90

smrekovec Milano 
29354739

dub Scalea, LD
25735934

dub Napoli, LD
29368606

28303321

29368606

28242257

28279963

24662604

29354739

29384222

25735934

78735062

28565015 2874611130286047
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1   Stolová noha Pur Iternal 
Black Edition   27212266 

tvar V, rozmery: 70 x 72,3 x 37,4 cm, 
prevedenie: kov, farba: čierna, balenie 2 ks

259,-/ 2 ks

2   Pracovná doska buk 
rustikální   25886610 

rozmery: 200 x 80 x 2,7 cm, povrch nie je 
ošetrený, je jemne brúsený a je možné ho 
zušľachtiť

89,-
3  Pojazdný regál   27782802 

3 police, rozmery: 35,5 x 43 x 86 cm, 
prevedenie: kov, farba: čierna,  
s odnímateľnou rukoväťou a kolieskami

34,-
4  Keramický riad Tabo

napr. 27518779 

farba: sivá, vhodné do umývačky  
aj mikrovlnky, v ponuke kompletná 
jedálenská súprava

2,35/ ks

5  Vankúš Happy   27124015 

farba: čierna, 100 % polyester,  
rozmery: 48 x 48 cm

16,95

6  Strelícia natalská
 Strelitzia nicolai
79197814

∅ kv. 17 cm, výška  
max. 150 cm, nenáročná 
rastlina s veľmi  
atraktívnymi kvetmi  
na svetlé stanovište

22,50

7  Lopatkovec
 Spathiphyllum
79161633

∅ kv. 25 cm, výška max. 75 cm, 
nenáročná a vďačná okrasná 
rastlina na svetlé stanovište  
s dostatkom závlahy  
a vzdušnej vlhkosti

26,50

8  Antúria, Toulitka
 Anthurium andreanum
77791308

∅ kv. 17 cm, výška max. 60 cm, 
rastlina s krásnymi lesklými 
kvety, na svetlé stanovište  
s dostatkom závlahy

17,50

8

9

10

3

4

6

5

1

7

2

Ponuka rastlín na tejto dvojstrane platí od 13. 1. 2023. Všetky fotky rastlín sú iba ilustračné.

9  Stojaca lampa Fredr
29477274 

E27, max. 40 W, prevedenie: kov, farba: 
čierna, rozmery: š 53 x v 152 cm, bez zdroja 

109,-
10  Dekoračná kožušina
napr. 24834908 

pravá ovčia koža, rozmery: 60 x 90 cm, 
rôzne farby

35,95

Akustický  
obkladový panel
28453299 / 29292644 / 28474908

dub svetlý / sivý, materiál: MDF, 
plast, drevo, rozmery:  
d 2440 x š 605 x hr. 22 mm  
alebo d 2400 x š 600 x hr. 22 mm, 
montáž lepením / skrutkovaním, 
bez povrchovej úpravy, moderný 
škandinávsky dizajn, slúži  
na dekoratívne obloženie stien  
a k akustickej izolácii interiérov, 
rôzne dekory

od 99,-

Oceľové Olympus
30387436

výkon až 7,8 kW,  
výhrevnosť až 129 m3, 
oddymenie: horné,  
∅ 150 mm, na drevo, 
prevedenie: oceľ,  
rozmery:  
v 74 x š 51 x h 41 cm,  
hmotnosť 56 kg,  
do vypredania zásob

548,-

Liatinové Verdo
26159908

výkon až 7 kW,  
výhrevnosť až 175 m3, 
oddymenie: zadné,  
∅ 120 mm, na drevo  
a drevené brikety,  
prevedenie: liatina, rozmery:  
v 82,3 x š 43,8 x h 40,9 cm, 
hmotnosť 66 kg,  
do vypredania zásob

478,-

Liatinové Arica Eco
26157416

výkon až 11 kW, výhrevnosť 
až 275 m3, odkouření:  
horné / zadné, ∅ 150 mm,  
na drevo a drevené  
brikety, prevedenie:  
liatina, rozmery:  
v 74,6 x š 72,2 x h 50,3 cm, 
hmotnosť 140 kg,  
do vypredania zásob

898,-

presklenie  
z troch strán

Kozubové kachle

IN
ŠTA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Montáž obkladových panelov

 www.bauhaus.sk/montazny-servis

Cena montáže od: 16 €/ m2

varná platňa pod 
odklápacím vekom

28453299

29477274

79197814

79161633 77791308

26159908

30387436 26157416

24834908

27212266

25886610

27782802

27518779

27124015
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1   Koleno RT-5 90° 

farba: čierna
27748071  2,10

2  Rúrka 700 mm 

farba: čierna
27744981  10,50

3  Nátrubok RT-3
¾"
napr. 27725825  1,45

4  Obruba RT-1 

farba: čierna
27744990  2,99

5  Skrutky 

16 ks, čierne, ∅ 5 x 16 mm

27740767  1,85/ bal.

6   Nábytkové koliesko
∅ 30 mm, nosnosť 35 kg

10139861 3,20

7   Rustikálne  
dubové dosky

šírka 200 – 400 mm,  
hr. 26 mm, dĺžka 1,2 / 2 m

napr. 26091037  od 18,50

Dekoračná kožušina
napr. 25890541 

100% kravská koža, rôzne 
druhy a farby, rozmery:  
2 – 5 m2, z južnej Ameriky  
= top kvalita od preverených 
farmárov s EÚ certifikátom

od 109,-

1  Obraz na skle
26830878 

∅ 70 cm, motív cesty

52,-
2  Sklenený obraz

25943913 

rozmery: 100 x 70 cm, motív lesa

58,-
3  Obraz na plátne

30094073 

rozmery: 113 x 85 cm, motív rieky

42,-

Hodiny
28462356 

∅ 60 cm, MDF, na batériu, 
bez batérie

27,50

Hodiny Naran
28756837 

∅ 60 cm, MDF,  
na batériu, bez batérie

49,-

Dekoratívny stolík  
Clubo
s vekom, prevedenie: plast,  
bambus, farba: antracit, veko s otvorom
rozmery: ∅ 38,6 x v 35,8 cm,  
objem: 35 l 30212741 24,-
rozmery: ∅ 45 x v 41 cm,  
objem: 50 l 30207181 29,-

Mix zelených rastlín
79053466 

∅ kv. 21 cm, výška max. 110 cm, 
napr. Ficus, Dracena, Yucca, 
ideálny pre začiatočníkov, 
zlepšuje vnútornú klímu 

26,90

Aku vŕtačka
28300687 

BDCDD186K, 18 V, dvojrýchlostná,  
0 – 360 / 1400 ot./ min., max. krútiaci 
moment 55 Nm, max. ∅ vŕtania do dreva 
/ ocele: 25 / 10 mm, vr. akumulátora  
aj nabíjačky, hmotnosť 1,25 kg

98,-

Krížový laser
30179828 

dosah 30 m, zelený lúč OSRAM-tech, 
doba nivelácie 3 s, prevádzková 
teplota -10 °C až +50 °C,  
hmotnosť iba 220 g 

39,90

4

5

1

2

7

6

3

3

1 2

Potosovec zlatý 
Epipremnum aureum
78668539 

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

33,50

vrátane  
magnetického 

držiaka

vrátane

Širší výber sortimentu na bauhaus.sk

NOVINKA
v sortimente

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
farba: ružová, slonovinová kosť, platinová, grafit,  
100 % polypropylén, podklad: bavlna, výška vlasu 2,5 cm

80 x 150 cm  napr. 25458709  59,-
120 x 170 cm  napr. 25454743  95,-
160 x 230 cm  napr. 25458505  165,-

Vankúše
1  Classy

rozmery: 45 x 45 cm, trendy  
pletený štýl, príjemne mäkký, 
100 % polyester

28292881  11,95

2  Copenhague
rozmery: 50 x 50 cm, poťah  
na zips, 100 % polyester

29033223  15,95

3  Quentin
rozmery: 45 x 45 cm, hebký  
a mäkký, 100 % bavlna

28565653  13,95

1   Difenbachia 
Dieffenbachia maculata

∅ kv. 24 cm, rastlina  
s atraktívnymi okrasnými  
listami na svetlé stanovište  
bez priameho slnečného svitu

76049703  29,90

2   Lopatkovec 
Spathiphyllum

∅ kv. 19 cm, nenáročná a vďačná 
okrasná rastlina na svetlé  
stanovište s dostatkom závlahy  
a vzdušnej vlhkosti  

79073853  18,95

3   Kulkas zamiolistý 
Zamioculcas zamiifolia

∅ kv. 14 cm, atraktívna  
a nenáročná rastlina na svetlé 
stanovište bez priameho 
slnečného svitu

79160551  11,50

1

2

3

1

2

3

4

Obaly na kvetináče na orchidey
rôzne farby, materiál: plast 
napr. 22334262 napr. 24972224 napr. 22334323

∅ 11 cm ∅ 13 cm ∅ 15 cm

od 1,39 od 2,79 od 2,39

Obal na kvetináč Paros Deluxe
rozmery: ∅ 23 x v 20 cm, materiál: keramika, drevo

27465990 24,-

KATALÓG  
SVETY INTERIÉROV

platinová
22979663

grafit
24806864

slonovinová 
kosť

22998862

ružová
25454743

4  Ratanový lampáš
prevedenie: ratan, vr. skleneného  
svietnika na sviečku na ochranu  
lampáša a proti vetru, rozmery:  
∅ 34 x v 95 cm, farba: zelená

26283384  39,95

informácie k Palme Areka nájdete  
na strane 24

Orchidey   
Phalaenopsis 
najobľúbenejší druh orchideí na pestovanie  
v interiéri, rôzne farby kvetov, ∅ kv. 12 cm 

1 kvetný výhon 78735062 5,79

2 kvetné výhony 76065709 8,99

Ponuka rastlín na tejto strane platí od 13. 1. 2023. Všetky fotky rastlín sú iba ilustračné.

SVETY INTERIÉROV

Osvetlenie | Dekorácie | Podlahové krytiny | Rastliny | Úložné priestory v 

25458709

28292881

29033223

28565653

76049703

79073853

26283384

78735062

22334262

27465990

79160551
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� Fotorámčeky
na 8 fotografií formátu à 10 x 15 cm,  
materiál: MDF, vrátane úchytov na zavesenie

1  rozmery: 31 x 59 cm, farba: hnedá

25978465  23,50

2  rozmery: 31 x 58 cm, farba: biela

27789900  23,95

Kovová dekorácia �
tvar kvetov, rozmery: 65 x 85 cm,  
farba: zlatá

29221727  75,-
1  Závesy s okami �

rozmery: 135 x 245 cm, farba: biela  
a strieborná, 100 % polyester

23814837  14,95

2  Záves Corfu � 
s riasiacou páskou, rozmery: 140 x 250 cm, 
farba: antracit, 100 % polyester

30285664  21,95

Ozdobné lišty
zakrývajú drobné vady, jednoduchá montáž, 
možnosť dodatočného natretia, materiál: 
polystyrén

1  DM552, rozmery: 5,5 x 5,5 cm, dĺžka 2 m

24542681 3,95

2  DM352, rozmery: 3,5 x 3,5 cm, dĺžka 2 m

24839745 2,99

3  DM55, rozmery: 5,5 x 5,5 cm, dĺžka 2 m

24839754 3,95

1

2

� Elektrický kozub s obstavbou
príkon: 2 kW, max. vykurovaná plocha: 18 – 20 m2, 2 stupne vykurovania, samostatne stojaci, 
IP20, časovač, ochrana proti prehriatiu, vrátane diaľkového ovládania, LED efekt skutočného 
plameňa, hlučnosť < 55 dB, farba: biela, rozmery: š 100 x h 26 x v 109 cm, hmotnosť 37,5 kg

22813752  349,-

Elektrický kozub �
príkon: 1 / 2 kW, max. vykurovaná plocha: 20 m2, 2 stupne vykurovania, na kolieskach, 
samostatne stojaci, IP20, termostat, ochrana proti prehriatiu, LED efekt skutočného plameňa, 
hlučnosť < 28 dB, farba: čierna, rozmery: š 43 x h 27,5 x v 62,5 cm, hmotnosť 14,8 kg

21276741  159,-

Čalúnené nástenné panely
rozmery: 30 x 30 / 30 x 60 cm, zvukovo izolujú, montáž 
lepením alebo na suchý zips, mnoho rôznych farieb

od 6,95

1

1

2

3

na stenu alebo na opretie

AA

AO

Zrkadlo Jyvaskyla � 
26124492 / 26137515 

na zavesenie na stenu alebo  
na opretie, rôzne farebné prevedenia, 
vonkajšie rozmery: 60 x 86 cm, 
rozmery zrkadla: 40 x 70 cm 

44,-

1

2

antracit
28152958 / 
28725721

sivá
28152967 / 
28152727

čierna
28152949 / 
28152709

ružová
28724922 / 
28725721

okrová
28152994 / 
28152754

zelená
28152976 / 
28152736

terra
28725916 / 
28710189

modrá
28152985 / 
28152745

Širší výber  
čalúnených 

panelov

28725916

22813752
21276741

26124492

29221727

24542681

24839745

24839754

23814837

30285664

30285664

30285664
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Závesné svietidlo 
Truro 2
22913342

rozmery: ∅ 36 x v 110 cm, 
E27, max. 60 W, prevedenie: 
kov, farba: čierna, medená, 
bez zdroja

59,-

Séria svietidiel Townshend 5
E27, prevedenie: oceľ, drevo, farba: hnedá, čierna,  
bez zdrojov

1   nástenné, rozmery: š 24 x d 14 x v 24,5 cm, max. 60 W

27105597 35,90

2   stropné, rozmery: š 20 x d 55 x v 36 cm, 3x max. 60 W

27100662 95,-
3   stojacia lampa, rozmery: ∅ 25 x š 40 x v 166,5 cm,  

2x max. 60 W

27113068 105,-

3

2

1

Séria bodových svietidiel Xara I
E14, prevedenie: oceľ, farba: čierna, bez zdrojov

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

27693685 9,95

2   2-spot, rozmery: š 22,5 x h 10 x v 15 cm, 2x max. 40 W, bez vyobrazenia

27693694 20,50

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

27712100 32,50

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

27712119 38,90

4

1

3

Nástenné svietidlo Riggs
29543625

rozmery: š max. 50 x h 21 x v 18,5 cm, s nožnicovým ramenom, 
E27, max. 60 W, prevedenie: kov, farba: čierna, bez zdroja

79,-

Závesné svietidlo  
Dione
29539572

rozmery: ∅ 25 x v 185 cm, 
E14, max. 40 W, prevedenie: 
kov, sklo, farba: dymovo 
čierna, bez zdroja

89,-

22828543 

GU5,3, 3,5 W, 120°, 
250 lm, 2700 K

2,99

LED žiarovky

23185001

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

4,75/ 2 ks

23134784

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

6,99/ 2 ks

24769301

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

10,90

28833642 / 28853215

E14, 2 W, 250 lm, 
2700 K

2,59/ ks

26375500

E27, 11 W, 1521 lm,  
2700 K

6,55

Stolová lampa  
Harry
28420105

rozmery: š 56,5 x d 18,5 x v 56 cm, 
E27, 25 W, prevedenie: kov, farba: 
tmavosivá, bez zdroja

49,-

27105597

29539572

22913342

22828543

28833642

23185001

26375500

23134784

24769301

27693685

28420105

29543625



7Širší výber sortimentu na bauhaus.sk

LED stropné svietidlo Drago
27001862

rozmery: š 50 x h 50 x v 4 cm, 80 W, 5480 lm, plynule  
nastaviteľná farba svetla 2700 – 6500 K, prevedenie: plast, 
kov, barva: biela, vr. zdrojov, životnosť 30000 hod.,  
vr. diaľkového ovládania

111,-

LED stropné svietidlo Nirra
28845993

rozmery: š 50 x h 50 x v 8 cm, 48 W, 1700 lm, 3000 K, 
prevedenie: kov, drevo, farba: čierna, hnedá, vr. zdrojov, 
životnosť 20000 hod.

179,-

LED stropné svietidlo Rainbow
29226838

rozmery: š 37,5 x h 37,5 x v 6,5 cm, 24 W, 2500 lm, 
plynule nastaviteľná farba svetla 3000 – 6500 K + RGB, 
prevedenie: kov, plast, farba: biela, strieborná, vr. zdrojov, 
vr. diaľkového ovládania

76,-

LED stropné svietidlo Centris HUE
28567701

rozmery: 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 nastaviteľná farba svetla 2200 – 6500 K, 
prevedenie: hliník, plast, farba: čierna, vr. LED zdrojov, životnosť  
15000 hod.

439,-

LED stojacia lampa Panagria
30294837

rozmery: š 7,5 x h 8,5 x v 146 cm,  
1x 12,8 / 1x 11,2 W, 2880 lm, 3000 K,  
prevedenie: kov, drevo, farba: čierna,  
hnedá, vr. zdrojov

189,-

LED stropné svietidlo Centris HUE
28541431

rozmery: 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 nastaviteľná farba svetla 
2200 – 6500 K, prevedenie: hliník, plast, farba: čierna,  
vr. LED zdrojov, životnosť 15000 hod.

309,-

LED závesné svietidlo Noble
29387197 / 29387188

rozmery: ∅ 60 x v 120 cm, 40 W, 4200 lm, prevedenie: kov, plast, farba: biela / 
čierna, kompatibilné s mobilnou aplikáciou Tuya Smart a hlasovými asistentmi,  
vr. zdrojov, životnosť 50000 hod.

219,-

LED stropné svietidlo Duna
30288681

rozmery: ∅ 52 x v 6 cm, 120 W, 6380 lm, plynule nastaviteľná farba svetla 

3000 – 6500 K, prevedenie: kov, plast, farba: biela, čierna, 3D efekt,  

vr. diaľkového ovládania, vr. zdrojov, životnosť 30000 hod.

79,-
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

nášľapná vrstva 0,2 mm, rozmer lamiel: 
1220 x 180 x 3,5 mm, imitácia dreva,  
25 rokov záruka na obytné priestory, 
obsah balenia: 2,635 m2, 1 pal. 105,4 m2

od 15,90/ m2

rozmer lamiel: 1285 x 192 x 8 mm,  
z prírodných materiálov, oderuvzdorná, 
antibakteriálna, obvodová V4 škára, 
30 rokov záruka na obytné aj komerčné 
priestory, obsah balenia: 2,22 m2,  1 pal. 
105,4 m2

od 20,90/ m2

Cena montáže od: 10 €/ m2

Cena montáže od: 10 €/ 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-systémom

Laminátové podlahy s clic-systémom

Masívne drevené podlahy s clic-systémom

dub Autumn
28853695 

dub Classic
30055690 / 30064739

nášľapná vrstva 3 mm,  
rozmer lamiel: 1800 x 125 x 13 mm / 
2100 x 125 x 13 mm, obsah balenia:  
1,8 m² / 2,1 m², 1 pal. 97,2 m² / 113,4 m²

39,90/ m2

dub San Antonio 

29374737 

nášľapná vrstva 4 mm,  
rozmer lamiel: 1600 x 165 x 15 mm,  
s clic-systémom, 10 rokov záruka  
na obytné priestory, obsah balenia:  
2,115 m², 1 pal. 101,376 m²

45,-/ m2

dub Classic Naturel 

28647047 

nášľapná vrstva 3 mm,  
rozmer lamiel: 1820 x 192 x 13,5 mm, 
obsah balenia: 2,097 m², 1 pal. 100,66 m²

69,-/ m2

dub Autumn
28853695

nášľapná vrstva 0,3 mm, rozmer lamiel: 
1522 x 240 x 4 mm, obsah balenia:  
2,922 m², 1 pal. 116,88 m²

24,50/ m2

dub Summer 

28865946 

nášľapná vrstva 0,3 mm, rozmer lamiel: 
1522 x 240 x 4 mm, obsah balenia:  
2,922 m², 1 pal. 116,88 m²

24,50/ m2

Cena montáže od: 10 €/ m2

✔ hr. 3,5 mm

✔ hr. 4 mm

✔ trieda užívania 23 / 31

✔ trieda užívania 23 / 31

✔ trieda užívania 23 / 32

✔ hr. 8 mm

✔ vodeodolná

✔ hr. 13 mm

✔ hr. 15 mm

✔ hr. 13,5 mm

✔ nosná vrstva HEVEA

✔  určené na celoplošné  
lepenie či lepenie v drážke

✔ ošetrené OSMO
NOVINKA
v sortimente

26889940

26889959

28853695

28865946

28276496

27219230

28305512

28286361

30055690

29374737

28647047
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Podkrovné schody  
Star Comfort 
3-dielny drevený rebrík, šírka: 400 mm, 
hĺbka nášľapu: 80 mm, výška rámu: 
180 mm, hr. veka 26 mm / tepelná 
izolácia 20 mm, obojstranne biele veko, 
na max. výšku podlažia 2,8 m, max. 
zaťaženie 150 kg, rozmery:
110 x 60 cm 25657825

110 x 70 cm 25657834

120 x 60 cm 25661330

120 x 70 cm 25660212

od 112,-

Ud*=

1,22
W/ m2K

* Ud = hodnota tepelnej 
priestupnosti

Rozetové kovanie Beata – S
prevedenie titán
BB / PZ

29163281 / 29168532 23,50

WC

29009622  27,50

Nafukovací montážny  
vankúšik Winbag
nahrádza kliny pri montáži okien, dverí, nábytku 
bez cudzej pomoci, šetrí čas, jednoduché použitie, 
dlhá životnosť, dostupné v 3 variantoch nosnej 
sily: do 70 kg, do 135 kg, do 250 kg

napr. 25711457  od 12,90

pozrite sa  
na videonávod  

na montáž

Loft Rustik KK + posuvný 
systém Rea, il. foto

Izyda

Temida

Rea

Luna

Posuvné masívne dvere  
Loft Rustik KK
27734548

rozmer: 846 x 1985 mm, interiérové dvere  
z kvalitnej škandinávskej borovice,  
bez povrchovej úpravy – surové, bezfalcové 
dverné krídlo bez zámku a závesov, ideálne 
na kombináciu s posuvnými systémami Loft

135,-
Posuvné systémy Loft
napr. 26620112

materiál: oceľ, práškovo lakovaná v matnej 
čiernej farbe, koľajnice v dĺžke 200 cm, 
jednoduchá montáž, tichý a plynulý chod, 
modelové rady Rea, Luna, Izyda alebo 
Temida, prispôsobené masívnym dreveným 
dverám série Loft

od 92,-

Interiérové dvere

Laminátové CPL
dekor: dub americký, pevné dverné krídlo  
s výplňou – DTD dutinková drevotrieska,  
prevedenie s ostrou hranou, zámok dózický  
72 mm, model Tika 1 sklo: satinované

dvere napr. 24892951 od 135,-
obložkové  
zárubne CPL napr. 24900933  od 129,-
protipožiarne  
dvere CPL napr. 26061739 219,-

Fóliované Natura
dekor: buk, pevné dverné krídlo s výplňou  
– voština, prevedenie s ostrou hranou, zámok 
dózický 72 mm, model 2/3 sklo: kôra číra

dvere napr. 21343548 od 49,-
obložkové  
zárubne napr. 22186287 od 109,-
protipožiarne  
dvere napr. 21571428 169,-

Lakované Odysseus / Achilles
dekor: biele, pevné dverné krídlo s výplňou  
– voština, prevedenie s ostrou hranou, zámok 
dózický 72 mm, model Achilles: sklo screen

dvere napr. 28623728 od 109,-
obložkové  
zárubne napr. 25913536 od 109,-

Lakované Basic
dekor: biele, pevné dverné krídlo s výplňou  
– voština, prevedenie s ostrou hranou, zámok 
dózický 72 mm, model 2/3 sklo: kôra číra

dvere napr. 29616615 od 39,90

obložkové 
zárubne  napr. 25913536 od 109,-

plné

Odysseus

plné

plné

Tika 1

Achilles

2/3 sklo

2/3 sklo

Masívne dvere Orkan
borovicové dvere bez povrchovej úpravy, konštrukcia  
s kazetovou výplňou, prevedenie s ostrou hranou, 
zámok dózický 72 mm, 6Lux Eco sklo: kôra číra

plné  napr. 26852137  119,-
presklené  
6Lux Eco  napr. 26855109  145,-
obložkové  
zárubne  napr. 24454591  od 145,-

Vložka s kľúčmi
22882354 

EZ30/35, nikel

4,45

IN
ŠTA

LU
JE

M
EMONTUJEME

ZA P
EV

NÉ C
EN

Y

Montáž interiérových dverí

 www.bauhaus.sk/montazny-servis

Cena montáže od: 32 €

Dvere ponúkame v prevedení plné aj presklené, rozmery š 600 – 900 / v 1970 mm, ľavé / pravé, bez kovania; v ponuke tiež zodpovedajúce  
obložkové zárubne na hrúbku steny 100 aj 150 mm. Skladovú dostupnosť je možné overiť na bauhaus.sk alebo telefonicky na +421 222 211 311.

25657825

22882354

29163281 25711457

27734548

26620112

21343548 24892951

28623728
29616615

26852137
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SIVÉ OBALY 
PRE UDRŽATEĽNÚ 
PRÍRODU
Myslite s nami na ochranu životného prostredia. 
Disperzné farby našej značky  
swingcolor sú teraz v sivých  
recyklovaných vedrách.

Jupol Classic  
farba na stenu
napr. 21158432

pre interiér, vodou riediteľná, vysoko 
paropriepustná, oteruvzdorná, vhodná 
aj na sanačné systémy, ľahko sa nanáša, 
belosť 93 % MgO

od  
1,41/ kg

5 l 16,50

10 l 27,95

15 l 34,95

1,67/ kg

Dulux Classic White 10 l
27651559

pre interiér, biela disperzná farba, ľahko 
roztierateľná, paropriepustná, s vysokou 
belosťou a krycou schopnosťou

24,99

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

od 3,64/ kg

Swingcolor farba do kúpeľne 
a kuchyne   napr. 22209014

pre interiér, vhodná do prostredia so zvýšenou  
vlhkosťou a špeciálnymi hygienickými 
požiadavkami, preventívna ochrana proti tvorbe 
húb a plesní, paropriepustná, oteruvzdorná, 
belosť min. 92 % podľa DIN

1,44/ kg

1 kg = 14 m2

Primalex Plus farba na stenu 
25 kg
28513041 

pre interiér, biela, dobrá krycia schopnosť  
a výdatnosť, oteruvzdorná, paropriepustná, 
belosť min. 86 % BaSO4

35,99

v sortimente
tiež ďalšie 

balenia

1 l = 6 m2

Swingcolor  
hĺbková  
penetrácia
napr. 22187235

bezfarebná, vodou riediteľná, preniká 
hlboko do podkladu, univerzálne 
použitie na všetky značky farieb

1 l 5,95

5 l 15,95

10 l 28,95

biela

2,5 l 8,95

5 l 14,50

10 l 24,95

Swingcolor farba  
na steny a stropy
napr. 22191786

pre interiér, vysoká krycia schopnosť  
a výdatnosť, oteruvzdorná, paropriepustná, 
tónovateľná, belosť min. 90,5 % podľa DIN

od 1,66/ kg

1 l ≈ 1,5 kg = 7 m2

TIEŽ VTIEŽ VTIEŽ V

biela

2,5 l 13,50

5 l 19,95

10 l 35,-

Zakrývacia  
maliarska tkanina
š 1 x d 3 m,  
180 g/ m2 27746260 5,75 
š 1 x d 10 m,  
220 g/ m2 27771730 16,50

Vlnitá 
lepenka
23770203 

š 1,05 x d 20 m,  
210 g/ m2

11,95

Duck Smart  
krepová páska
dĺžka 50 m

š 18 mm 26342115 1,35

š 30 mm 26333465 1,95

š 48 mm 26340164 3,45

Ochranná 
fólia  
na dvere
24837244

v 220 x š 112 cm, 
materiál:  
polyetylén  
s nízkou hustotou, 
na ochranu  
pri rekonštrukcii 
interiéru, 
otvor v tvare L  
s uzatvárateľným 
zipsom

9,29

Swingcolor vinylová interiérová 
farba – matná   napr. 23128653

snehovo biela, vysoká krycia schopnosť 
a výdatnosť, oteruvzdorná, do vysoko 
namáhaných priestorov, belosť min. 92,5 %  
podľa normy EN 13 300

Swingcolor snehobiela  
farba na steny
napr. 22206893

pre interiér, vysoká krycia schopnosť  
a výdatnosť, oteruvzdorná, paropriepustná, 
tónovateľná, belosť min. 92 % podľa DIN

biela

1 l 6,95

2,5 l 12,95

5 l 18,95

10 l 33,-

15 l 49,-

od 2,22/ kg

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

od 2,33/ kg

5 l 23,95

10 l 42,-

od 2,80/ kg

Swingcolor farba 2 v 1 
na stenu a sadrokartón   napr. 27084216

pre interiér, penetrácia a farba v jednom, vysoká 
kryvosť na sadrokartóne, vysoká paropriepustnosť, 
bez konzervantov, vhodná pre alergikov,  
belosť min. 92 % podľa normy EN 13 300

1 l ≈ 1,5 kg = 7 m2

farba a penetrácia
v jednom

Spektrometer na presné určenie 

odtieňa a jeho namiešanie!Zľava 10 % 

na kompletný 

sortiment 

miešacieho 

centra značky 

swingcolor.

Profi miešacie centrum farieb

Maliarsky rebrík
28871493 

výška 1,53 m,  
2x 5 stupňov, 
materiál: borovica, 
impregnované, 
nosnosť 150 kg,  
v sortimente  
tiež prevedenie  
2x 4 / 6 / 7  
stupňov

64,99

1 l 7,95

2,5 l 14,50

5 l 26,95

zabraňuje 
tvorbe 
plesní

1 l ≈ 1,48 kg = 8 m2

24837244

28871493

27746260 23770203 26342115

276515592115843228513041
22209014

22187235
22191786 22206893 23128653

27084216
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Parketové laky

Široký výber tapiet   rola: 10,05 x 0,53 m, rôzne dekory

Širší výber sortimentu na bauhaus.sk

vliesová 
24557056

24,95/ rola

vliesová 
27664469

21,50/ rola

vinylová
30185047

15,95/ rola

vliesová 
28774583

19,95/ rola

Dulux Easycare Trendy  
ready-mix farba 2,5 l   napr. 25359343 

akrylátová emulzná farba, ideálna do detských izieb, chodieb  
a predsiení, odolá oteru 10x lepšie ako bežné emulzné farby, je 
možné ju umyť vodou aj saponátom, aktívne odpudzuje nečistoty, 
je veľmi priedušná, v sortimente 25 odtieňov, 1 l vystačí na ≈ 16 m2/ l

19,95

Farba na okná a dvere Akrylátový bezfarebný lak lesk / polomat Akrylátová vrchná farba lesk / polomat Snehobiela vrchná farba lesk / mat Farba na radiátory

Vlastnosti pre interiér a exteriér, na drevené 
okná a dvere, reguluje vlhkosť, 
rýchloschnúca, dobre kryjúca  
a brúsiteľná, biela, vysoko výplňová 

pre interiér a exteriér, bezfarebný 
ochranný lak na drevo, kov a tvrdené 
PVC, lesklý a polomatný,  
ekologický – nízky obsah škodlivín

pre interiér a exteriér, farebný krycí 
náter na drevo, kov a tvrdené PVC, 
riediteľná vodou, 2 v 1 (základ + vrchný 
náter), rýchloschnúca

pre interiér, biely krycí náter 
na drevo, kov a tvrdené PVC, 
riediteľná vodou, odolná  
proti žltnutiu

pre interiér, na liatinové a kovové  
radiátory, vysoká krycia schopnosť, 
rýchloschnúca, odolná proti 
žltnutiu, žiaruvzdornosť 180 °C

Objem balenia 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

Označenie napr. 22206954 napr. 22201852 napr. 22190039 napr. 28369615 napr. 22194819

Cena od 6,50 od 3,79 od 3,99 od 3,99 od 6,69

1 l 11,40

4 l 36,80

1 l 13,50

4 l 49,90

Škárový tmel 1 l
26181813

na vyplnenie škár parketových  
a iných drevených podláh, použitie 
pred aplikáciou základného laku

13,20

Základný lak
napr. 26181804

na základný náter parketových 
a iných druhov drevených 
podláh v interiéri, zvýrazňuje 
prírodnú farbu dreva

Vrchný lak
napr. 26183378

na vytmelené drevené podlahy, 
ktoré sú vystavené bežnému 
zaťaženiu v obytných  
priestoroch (verzia polomat)

vyrobené
vo Švédsku

Požičovňa náradia
na zapožičanie nielen 

brúska na parkety, okraje 
a schody, ale aj mnoho 

ďalšieho náradia:

bauhaus.sk/ 
pozicovna-naradia

221900392220185222206954 28369615 22194819

28774583

24557056

30185047

27664469

25359343

26181804 26183378 26181813
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Viacúčelový vysávač
28794767

WD 5 V-25/5/22, 1100 W, 
podtlak až 240 mbar,  
nádrž 25 l, plochý filter na 
suché aj mokré nečistoty  
bez nutnosti výmeny,  
pracovný rádius viac ako  
7 m, hmotnosť vrátane  
príslušenstva 8,4 kg

156,-

Vrecká do vysávača
21264621 / 21264791

PH 86/4, M 50/4, balenie 
4 ks, s filtrom proti  
alergénom a systémom 
proti baktériám, zo 60 % 
recyklovaný materiál

od 9,80/ bal.

Vôňa  
do vysávača
21264241 / 21742172

citrus alebo  
levanduľa,  
5 ks v balení

2,95

Viacúčelový vysávač profi
29167511

NT 27/1 ADV. PROFESSIONAL, 
1380 W, podtlak 200 mbar,  
nádrž 27 l, patrónový filter  
s extra veľkou filtračnou  
plochou, na suché  
aj mokré nečistoty, nádrž  
z nárazuvzdorného  
plastu, kovové trubice,  
hmotnosť 7,5 kg

279,-

Súprava metličky  
a lopatky
21330665

umelohmotná lopatka  
s gumovou lištou, umelé 
vlákno, rôzne farby

2,49

Koše na triedený odpad
27417584

3-dielna sada, objem 3x 25 l

29,95

Odpadkový kôš  
s výklopným vekom
26977702

farba: krémová, sivá, 
materiál: plast, otváranie 
funkčného veka dotykom, 
objem 25 l

15,50

Aku tyčový vysávač
27602618

BL R18SV7-0, bezuhlíkový  
sací výkon 95 Air Watts  
a prietok vzduchu 1160 l/ min.,  
s rotačnou kefou, 4-násobná 
filtrácia, bez akumulátora  
a nabíjačky, hmotnosť 1,5 kg

199,-

funkcie fukára

vysoko účinný
plochý skladaný filter

Aku tyčový vysávač
29285015

VC 6 Cordless, motor 25,2 V / 
250 W, zberná nádoba 0,8 l,  
výdrž batérie cca 50 min., 
2-stupňový filtračný systém, 
vrátane príslušenstva, víťaz  
nezávislého testu  
dTEST 08–2022,  
hmotnosť 1,7 kg

289,-

Súprava 
metličky  
s lopatkou
29401370

dĺžka hliníkových 
palíc 75 cm, 
hlboká a sklopná 
lopatka, metličku 
je možné pripev-
niť na lopatku

9,95

Ultramax Mop Set Box
20602538

balenie obsahuje: mop  
s nastaviteľnou tyčou a návlek  
z mikrovlákna + špeciálne 
žmýkacie vedierko, hlavica a tyč 
mopu je spojená pohyblivým 
kĺbom, ktorý uľahčí vytretie  
aj ťažko dostupných miest

23,50

Elektrický parný mop
22964359

230 V, 1550 W, nádržka 400 ml,  
zabíja až 99,9 % baktérií, 
dĺžka prívodného kábla 6 m, 
nastavenie množstva pary, 
vhodný na všetky druhy podláh 
aj kobercov, vr. 2 návlekov,  
na podlahy a koberce

76,50

Čistiaci obrúsok
balenie 50 ks, napustené čistiacim 
prostriedkom
23478631 

na sklo a okná, odstraňujú mastnotu  
a nečistoty, nezanechávajú škvrny
23478659 

antibakteriálne, vhodné  
do kuchyne a kúpeľne,  
odstraňujú mastnotu  
a nečistoty
23478686 

na LCD a elektroniku,  
bezpečne odstraňujú odtlačky  
prstov, čistí od prachu  
a nečistôt

2,49/ bal.

Univerzálny čistič Eko 1 l
22056937 / 19125467

vyčistí podlahy, kuchyne, 
kúpeľne, šetrný k pokožke, 
odstraňuje mastnotu a nečistoty, 
levanduľa / pomaranč

2,99

Jednorazové rukavice
napr. 28667869 

balenie 100 ks, vhodné pre gas-
tronómiu, priemysel a mnoho 
ďalšieho, neobsahujú latex ani 
prášok, certifikácia EN 455,  
ISO 374-5, veľkosť S / M / L / XL

9,90/ bal.

Startset
25517910

obsahuje: akumulátor 18 V / 
1,5 Ah a rýchlonabíjačku,  
bez vyobrazenia

75,-

vr. príslušenstva

vrátane

Predĺžená záruka 5 rokov na všetko elektrické alebo motorové ručné náradie a stroje.

29285015

29167511

27602618

28794767

21264621

21264241

22964359 20602538 29401370

22056937

23478631
21330665

28667869

27417584

26977702
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Sušiak na bielizeň
30318676

Bath 190, vysoká stabilita 
a odolnosť, sušiaca plocha 
6,9 – 18,9 m, šírka 68 – 124 cm, 
prevedenie: kov, plast, farba: 
modrá, biela, kĺb je možné 
nastaviť v 12 rôznych polohách, 
rozloženie až na 180°

32,-

Nástenný sušiak  
na bielizeň Ruck Zuck
13129919

rozmery: v 19 x h 11 x š 80 cm,  
sušiaca plocha: 4,9 m, max. 20 kg, 
materiál: hliník, nožnicový výsuv, 
farba: strieborná

42,-

Sušiak na radiátor Gimi
23074622

rozmery: v 18 x š 52 x d 35 cm, 
sušiaca plocha: 3 m

4,49

Vysávač popola
26307460

AD2, 600 W, 14 l nádrž, hadica 
s kovovou koncovkou, účinný 
plochý filter s ochrannou mriež-
kou a s poloautomatickým 
oklepom, pracovný rádius 5 m, 
hmotnosť cca 4 kg

109,-

Kôš na špinavú  
bielizeň
24628350

objem: 57 l,  
farba: krémová,  
materiál: odolný  
plast, perforácia  
materiálu proti  
vlhkosti,  
odklápacie veko,  
rozmery:  
v 62 x š 45 cm

19,90

Kôš na čistú bielizeň
24621243

objem: 30 l, farba: krémová, materiál: 
odolný plast, rozmery: š 39 x v 39 cm

11,90

Štipce  
plastové
26431332

balenie 50 ks, 
bez vyobrazenia

3,45/ bal.

Žehliaca doska Star rosa
27358568

rozmery: d 120 x š 38 cm, materiál: oceľ  
s povrchovou úpravou, vrátane silikónových 
podložiek, nastaviteľná výška 75 – 96 cm, 
hmotnosť 4,7 kg

48,-

Žehliaca doska Airb Express
30306839

rozmery: d 130 x š 38 cm, žehliaca 
plocha vyrobená zo špeciálnych 
syntetických materiálov, plynule 
nastaviteľná výška 75 – 98 cm, vhodná 
pre parné žehličky

77,-

Parný čistič
25756722

SC 2 EASYFIX, príkon 1200 W, na všetky tvrdé 
povrchy, na čistenie batérií, obkladov, okien, 
zrkadiel a mnohých ďalších predmetov,  
objem nádrže 1 I, plošný výkon 75 m²/ hod.,  
hmotnosť 4,09 kg

99,-

Aku stierka s odsávaním
25909517

WV 5 Premium, sada obsahuje: 2 výmenné 
hubice šírky 280 a 107 mm a výmenný Li-Ion 
akumulátor, na 1 nabitie zvládne 105 m2 =  
cca 35 okien, LED ukazovateľ stavu nabitia, 
vhodné okrem okien aj na zrkadlá, obklady  
a sprchové kúty, hmotnosť iba 0,7 kg

69,-

vr. širokej  
a úzkej hubice

Aku rotačná kefa
28112615

R18 CPS solo, kompaktné prevedenie, 
na rýchle odstránenie špiny s minimál-
nou námahou, otočná hlava s ∅ 15 cm  
s rýchlosťou 210 ot./ min.,  
bez akumulátora a nabíjačky

89,-

vr. sady hubíc

NOVINKA
v sortimente

NOVINKA
v sortimente

NOVINKA
v sortimente

26307460

30306839 27358568

23074622

13129919

3031867624621243

24628350

26431332

28112615

25909517

25756722
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1   Tepelné čerpadlo na ohrev vody
30157949

NUOS PRIMO 80, objem 80 l, výkon 1,2 kW, prevádzkový tlak 8 bar, prevádzka v režime  
tepelného čerpadla pri teplote vzduchu od +10 do +40 °C, hlučnosť 54 dB, ekologické chladivo 
R134a, teplota vody až 55 °C iba tepelným čerpadlom, kondenzátor ovinutý okolo zásobníka  
nie je v kontakte s vodou, oceľový zásobník s titánovým smaltovaním, integrované výhrevné 
teleso, horčíková anóda na ochranu pred koróziou, LED displej, funkcie: Green, Boost, Auto,  
časový program a Anti-Legionella, vyhovuje pre bežnú rodinu v byte s 3 – 5 členmi, na vertikálnu 
inštaláciu v interiéri, farba: biela, rozmery: 116 x 47,7 x 49 cm, hmotnosť 45 kg

949,-

+ ohrievač vody tepelným čerpadlom doplnený vykurovacím telesom

+ úspora v spotrebe energie až 65 % v porovnaní s klasickým elektrickým ohrievačom vody

2  Hybridný elektrický ohrievač vody s tepelným čerpadlom
26950208

LYDOS HYBRID 80, objem 80 l, výkon 1,2 kW, max. prevádzkový tlak 8 bar, hlučnosť len 49 dB, 
ekologické chladivo R134a, chytrý LED displej na jednoduché ovládanie teploty, funkcie: i-Memory, 
Boost, Green, priemerná spotreba el. energie 0,9 kW/ hod. a max. spotreba elektrickej energie je 
1,42 kW/ hod., na vertikálnu inštaláciu, farba: biela, rozmery: 100,9 x 45 x 46,5 cm, hmotnosť 22 kg

629,-

v ponuke tiež variant v objeme 100 l, na objednávku 26987516 669,-

+  kombinácia elektrického bojlera a tepelného čerpadla dosahuje energetickú triedu A,  
oproti štandardným elektrickým bojlerom triedy B

+ dosahuje až 50 % úspory

+ mimoriadne tiché ohrievanie vody

Ohrievače vody s tepelným čerpadlom

Kúpeľňové radiátory Príslušenstvo

1 2

Konvektor BasicPro 

IP24, konštrukcia z pozinkovanej ocele,  
3 prednastavené programy, ochrana proti  
prehriatiu, termostat, ochrana proti zamrznutiu, 
detekcia otvoreného okna, nástenná montáž, 
farba: biela, rozmery: v 44 x h 10,4 cm

od 85,-
25863738 0,5 kW šírka 34 cm

25862568 0,75 kW šírka 34 cm

25843688 1 kW šírka 42 cm

25843697 1,5 kW šírka 58 cm

25867101 2 kW šírka 74 cm

25867110 2,5 kW šírka 90 cm

6 rôznych
rozmerov

Elektrické ohrievače

Otočný Bona
vr. vykurovacej tyče  
s termostatom,  
profil 30 x 35 mm,  
rúrka ∅ 20 mm,  
farba: biela / antracit

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

188,-
600 W,  
rozmery: 50 x 117,5 cm 
24987130 / 28583947

194,-

Myra II
profil 30 x 40 mm, rúrka  
∅ 22 mm, rovné prevedenie, 
farba: biela

447 W, rozmery: 45 x 96 cm 
26568081

45,-
597 W, rozmery: 60 x 96 cm 
28533757

53,-
594 W, rozmery: 45 x 132 cm 
28520829

57,-
795 W, rozmery: 60 x 132 cm 
26577962

65,-
1013 W, rozmery: 60 x 168 cm 
26577971

79,-

Konvektor  
s ventilátorom
30143799

príkon: 2,5 kW, vykurovaná 
plocha: 25 m2, samostatne 
stojaci, 3 stupne 
vykurovania, termostat, 
ochrana proti prehriatiu, 
bezpečnostná poistka, 
farba: biela, rozmery:  
v 44 x š 68 x h 20 cm, 
hmotnosť 3,9 kg

Držiak na uteráky   26378925

d 60 cm, kov, na radiátor, farba: biela 

20,90

Háčik na vykurovacie telesá
22542065

12,90

Háčik na radiátor
š 2,5 x v 10 cm,  
plast, balenie 2 ks
biely
22324421

5,50/ bal.
transparentný
22500559

5,50/ bal.

IN
ŠTA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Montáž ohrievača vody

 www.bauhaus.sk/montazny-servis

Cena montáže od: 180 €

Širší výber sortimentu na bauhaus.sk

65,-

30157949 26950208

26378925

22324421

22542065

2498606726568081

30143799

25863738
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Séria batérií MySport

umývadlová

M, vr. výpustu 24320841 59,-
L, vr. výpustu, bez vyobrazenia 24323743 69,-
XL 24323910 99,-

sprchová 24323576  65,-
vaňová 24322184  75,-
bidetová,  
bez vyobrazenia 24321659 82,-

Sprchový kút Bifold
štvorcový, 5 mm bezpečnostné  
sklo číre, chrómované hliníkové  
profily s kvalitnými chrómovanými 
pántami a madlami, praktické 
zalamovacie dvere vhodné  
aj do menších kúpeľní,  
bez vaničky, výška 190 cm

80 x 80 cm  27187683 199,-
90 x 90 cm  27187692  219,-

Háčik na uterák, balenie 2 ks
29213751 / 29173493

5,90

Zrkadlo Supreme  
s LED osvetlením
28630861 / 28630870 

rozmery: š 50 x v 90 cm,  
1276 lm, IP44, kvalitný hliníkový 
rám, farba: strieborná / čierna

129,- / 169,-

Sprchová sada 
Crometta 2 Jet
25167333

chróm, lesk, v sade: 
ručná sprcha ∅ 10 cm,  
2 druhy prúdu, sprchová 
hadica, dĺžka 160 cm, 
posuvný držiak ručnej 
sprchy, dĺžka: 62,5 cm

41,-

Kúpeľňový nábytok Silva
závesný, materiál: lakované lamino, 
farba: biela, vysoký lesk, Soft Close 
doraz

Doska pod umývadlo   26951380

š 90 x h 49,4 x hr. 2,2 cm

83,-
Skrinka pod umývadlo   26951371 

š 90 cm, bez umývadla a batérie

225,-

Umývadlo Mia na dosku
keramické, rozmery:  
š 50 x h 39 x v 13,5 cm, bez batérie

farba: biela 27242731 105,-
farba: čierna, 
bez vyobrazenia 28759845 159,-

prevedenie: kefovaná nerez / čierna farba, upevnenie pomocou samolepiacej 3M pásky

Držiak toaletného papiera
29211588 / 29211597

10,90

BEZ VŔTANIA

materiál: mosadz, 
povrch: chróm

Držiak uterákov
29222155 / 29222164

32 cm

17,50

Polička

malá, 15 cm 29210415 / 29173484  11,50

veľká, 25 cm,  
bez vyobrazenia  29107757 / 29211551  13,90

Držiak náhradného toaletného papiera
29210424 / 29213742

8,90

WC súprava
29231504 / 29222146

19,90

KATALÓG SANITA

Cena montáže od: 155 €

NOVINKA
v sortimente

29231504

29210415

2921158829213751 29210424

29222155

24320841 24323910 24323576 24322184

28630870

28630861

27187683

26951380

26951371

27242731
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Alphaville 
1  Obklad Bianco 25 x 40 cm 28978598 14,90/ m2 

2  Obklad Nero 25 x 40 cm 28979227 14,90/ m2

Pastel
1  Obklad svetlosivý 25 x 40 cm 25358997 17,90/ m2 

2  Obklad tmavosivý* 25 x 40 cm 25365915 17,90/ m2

3  Dekor Magnolia 25 x 40 cm 25351075 3,29/ ks

4  Dlažba tmavosivá 33 x 33 cm 25341252 17,90/ m2 

*bez vyobrazenia

Izmir 
1  Obklad béžový 30 x 60 cm 28766058 19,90/ m2 

2  Obklad hnedý 30 x 60 cm 28758994 19,90/ m2

3  Dekor Inserto 30 x 60 cm 28759003 14,90/ ks

4  Dlažba Mefasto beige 42 x 42 cm 29016349 18,50/ m2

Nostalgia 
1  Obklad White 20 x 60 cm 27477852 20,90/ m2 

2  Dekor White flower 20 x 60 cm 27493122 22,90/ m2

3  Dlažba Acero 30 x 60 cm 28438649 10,90/ m2 

2

1
3

4

1

11
2

2

3

3

4

Príslušenstvo

Kúpeľňové kolekcie

Cementová škárovacia hmota  
Ceresit CE 40 AQUASTATIC
na škáry 1 – 8 mm, do interiéru aj exteriéru, 
odolná proti zmene farby, ľahké miešanie  
a aplikácia, vďaka technológii Aquastatic sa 
kvapky vody nevsakujú do štruktúry, 19 odtieňov

2 kg napr. 24942537 od 7,19

5 kg napr. 21361601 od 12,99

Epoxidová škárovacia  
hmota ULTRAEPOXY
napr. 27807592 

CE 79, 5 kg, na škáry  
1 – 15 mm, do interiéru  
aj exteriéru, 15 odtieňov

od 58,90

Epoxidová škárovacia hmota 
Kerapoxy CQ
napr. 26475206 

3 kg, na škáry 2 – 20 mm,  
do interiéru aj exteriéru,  
6 odtieňov

od 45,90

Cementová škárovacia hmota  
Ultracolor Plus
na škáry 2 – 20 mm, do interiéru aj exteriéru, 
rýchlotvrdnúca, technológia BioBlock® proti tvorbe 
plesní a DropEffect® odpudzujúci vodu, 34 odtieňov

2 kg napr. 25613225 od 9,89

5 kg napr. 21707560 od 17,89

Sanitárny  
silikón
napr. 28227069 

280 ml, 16 odtieňov

od 12,50

Silikónový tmel 
Mapesil AC
napr. 25443185

310 ml, 20 odtieňov

od 9,49

NOVINKA
v sortimente

Širší výber sortimentu na bauhaus.sk

25358997

25365915

25341252

28978598

28979227

28438649

28759003

28766058

28758994

28227069

25613225

24942537 26475206

27807592

25443185

29016349

27477852

27493122
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Viacúčelové stavebné lepidlo
C1 T, 25 kg, mrazuvzdorné, vhodné  
na lepenie tepelnoizolačných dosiek,  
obkladov, dlažieb, pórobetónu

22462215  4,49

Flexibilné viacúčelové  
stavebné lepidlo
C2 T, 25 kg, mrazuvzdorné, na obklady,  
dlažby a umelý kameň, vhodné  
do interiéru aj exteriéru,  
bez vyobrazenia

22518215  7,29

Vysoko flexibilné stavebné  
lepidlo 
C2 TE S1, 25 kg, na obklady a dlažby,  
na veľmi namáhané plochy, vhodné  
aj na prírodný kameň a gresové dlažby,  
bez vyobrazenia

22526704  9,99

Cotto rosato
25523573 

34 x 34 cm, oteruvzdornosť PEI III, 
protišmykovosť R9

Wave
28650081

30 x 60 cm, oteruvzdornosť 
PEI III, protišmykovosť R9

Dlažba Orione
40 x 40 cm, mrazuvzdorná, 
oteruvzdornosť PEI IV,  
protišmykovosť R10, jemne 
trblietavý efekt v glazúre

14,90/ m2

Acero Digital
28438649 

30 x 60 cm, oteruvzdornosť 
PEI III, protišmykovosť R9

Artens light grey
28960179

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

Mefasto beige
29016349

42 x 42 cm, mrazuvzdorná, 
oteruvzdornosť PEI IV, lesklá glazúra

Exotica Larch
29316571

22,5 x 90 cm,  
mrazuvzdorná, 
oteruvzdornosť PEI IV, 
protišmykovosť R10

Príslušenstvo

Dlažby

m2

16,50
m2

18,50
m2

21,90
m2

10,90
m2

10,90
m2

7,90

Grys
30184123

Beige
30197219

Grafit
30179952

Nivelačná sada  
50 ks + kľúč
27868924 

kovová časť zachytí  
spodnú hranu dlaždice,  
dlaždice sa vyrovnávajú  
uťahovaním matice  
pomocou plastového  
kľúča

8,90

Rezačka na dlažbu
26096315 

na rezanie dlažby do hr. 12 mm, dĺžka rezu  
až 640 mm, na vyššiu presnosť a komfort  
užívateľa, rezanie od 0 – 45°, s vodiacou lištou,  
rozmery: š 30 x v 29 x d 99 cm, hmotnosť 9,1 kg

179,-

Podtlakový držiak  
na obklady a sklo
26039550 / 26036667 

1 alebo 2-dielny,  
na manipuláciu  
s dlažbou, obkladmi  
a sklami, ∅ 11,5 cm,  
nosnosť 50 / 100 kg

od 13,56

IN
ŠTA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Montáž keramickej dlažby

 www.bauhaus.sk/montazny-servis

Cena montáže od: 29 €/ m2

NOVINKA
v sortimente

NOVINKA
v sortimente

26096315 26039550

27868924

22518215

22526704

30184123

30197219

30179952

2552357328650081

28438649

28960179

29016349

29316571

22462215
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Stavebniny – vnútorná výstavba
Pásky

Profily

CW   hr. plechu 0,6 mm 
napr. 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   hr. plechu 0,6 mm 
napr. 22294931

50 x 40 mm, d 4 m

75 x 40 mm, d 4 m

100 x 40 mm, d 4 m

od 5,75 od 7,65

3,99

UD    hr. plechu 0,6 mm  
napr. 22295235

30 x 27 mm, d 3 m

Škárovacia stierka
stierka smotanovej  
konzistencie na škáry  
medzi sadrokartónovými 
doskami s polkruhovými 
hranam

5 kg 13865424 9,95

25 kg 21087527 46,99

Škárovací tmel Rifino Top
jemný sadrový tmel, na škárovanie a tmelenie 
bez brúsenia

5 kg 22391577 9,90

Tmely Príslušenstvo

Tmel škárovací a finálny ProMix Mega
na škárovanie a celoplošné tmelenie SDK dosiek, 
ale aj omietok a betónu

5 kg 22391665 9,50

Škárovacia stierka
na finálne tmelenie spojov sadrokartónových dosiek

5 kg  21372676 4,49

15 kg 21386756  12,49

Penová páska
napr. 22771957 

š 30 / 45 / 65 / 90 mm x d 30 m,  
samolepiaca, slúži na nalepenie  
na konštrukčné sadrokartónové profily  
pred montážou sadrokartónovej dosky,  
zaistí odhlučnenie  
konštrukcií

od 5,90

1  Priamy záves
napr. 22747611

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

od 0,39 

4  Samovrtná skrutka TEX
22771948

∅ 3,5 x 9,5 mm, balenie 200 ks,  
na efektívnu montáž a rýchle spájanie,  
s polguľatou hlavou, odolná v ťahu, certifikovaná

4,50/ bal.

3   Samorezná 
skrutka

napr. 22358819

∅ 3,5 x d 25 / 35 / 
45 mm, balenie 250 ks,  
na efektívnu montáž  
a rýchle spájanie,  
odolná v ťahu,  
s ochrannou vrstvou, 
certifikovaná

od 5,50/ bal.

2  Natĺkacia hmoždinka
22771805

∅ 6 x 35 mm, balenie 100 ks, 
jednoduchá prievlaková montáž, 
rýchle kotvenie, golier brániaci  
zastrčeniu, vrátane zatĺkacej 
skrutky

5,90/ bal.

1

2

3
4

Brúska na sadrokartóny
23700778

DS 920, 230 V, ∅ 225 mm,  
700 – 1700 ot./ min., teleskopická 
rukoväť, dlhý krk, rýchla montáž / 
demontáž z 3 častí, prípojka  
na odsávanie, celková dĺžka  
1,7 m, hmotnosť 6,5 kg,  
záruka 5 rokov

119,-
teleskopická 

rukoväť

Domo Plus 
a Domo Plus Twin*
vhodné na akékoľvek tepelné, 
zvukové, nezaťažené izolácie, 
λ

D
 ≤ 0,038 Wm-1K-1

Domo Plus 
napr. 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 
napr. 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

Habito Flex páska  
na škáry rohová
24825522 

š 83 mm x d 30 m,  
na spevnenie vonkajších  
a vnútorných  
rohov, na pravý  
aj ľubovoľný uhol,  
vysoká odolnosť  
proti nárazu

69,-

PVC lemovací profil
napr. 21736087 

hrúbka 9,5 / 12,5 mm, dĺžka 2,5 cm

od 2,15

Hliníkový lemovací profil
napr. 21737415 

rozmery: 23 x 23 mm, dĺžka 2,5 cm

od 1,69

Sadrokartónové dosky
Štandardné
napr. 23155068 

hr. 12,5 mm, š 120 cm, d 100 alebo 200 cm

od 3,20/ m2

Protipožiarne
napr. 23155077 

hr. 12,5 mm, š 120 cm,  
d 100 alebo 200 cm

od 4,45/ m2

Impregnované
napr. 23155086 

hr. 12,5 mm, š 120 cm,  
d 100 alebo 200 cm

od 5,-/ m2

Širší výber 
príslušenstva 

SEMIN

DENNE NAJNIŽŠIE CENY

*Zaujíma vás aktuálna cena? Nájdete ju na www.bauhaus.sk alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu +421 222 211 311. 

23155068

24825522 22771957

90001801

22295262

22391665

22391577

21372676

21087527

21087527

22747611

22771805

22358819

22771948

22294931 22295235

21736087

21737415
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Plynový ohrievač
25958582 

GMA15B, max. výkon 15 kW, spotreba plynu 1,1 kg/ hod., 
max. prietok vzduchu 320 m3/ hod., tlak 0,7 bar,  
do priestorov do 300 m3, rozmery: v 300 x š 190 x h 380 mm, 
hmotnosť 4 kg, záruka 5 rokov

109,-

Širší výber sortimentu na bauhaus.sk

Elektroinštalácie

Predlžovací kábel na bubne
21358038 

IP44, 25 m, čierny, napätie 400 V / 230 V, so vstavanými 
zásuvkami 1x CEE 3P + N + PE (16 A), 2x 2P + PE,  
samozatváracie viečka, oceľový pozinkovaný stojan,  
izolovaná rukoväť, tepelná poistka, ideálny na vonkajšie  
použitie na stavbách, kábel s chloroprenovou izoláciou  
H07RN-F5G1,5

99,-

Predlžovací kábel na bubne
23190591

IP44, 40 m, modrý, napätie 230 V,  
so vstavanými zásuvkami 4x 2P + PE,  
samozatváracie viečka, oceľový stojan  
s izolovanou rukoväťou, tepelná poistka,  
mrazuvzdorný kábel AT-N05V3V3-F3G1,5  
Super Solid do –35 °C s PVC izoláciou

99,-

PROFI 400 V

Predlžovací kábel Profi CEE
IP44, napätie 400 V, predlžovací prívod  
s pohyblivou zásuvkou 3P + N + PE (16 A)  
a samozatváracím viečkom, chloroprénový plášť, 
odolný voči poveternostným vplyvom aj olejom, 
vhodný na použitie na stavbách – miešačky,  
veľké kompresory, štiepače dreva, stolné  
a kolískové píly, kábel H07RN-F5G1,5

10 m, čierny 23835412  39,-
25 m, čierny 23833920  79,-

profi 400 V

Predlžovací kábel
21360343 

IP20, 20 m, červený, napätie 230 V, 
predlžovací kábel s PVC opláštením  
a s pohyblivou zásuvkou, na vnútorné 
alebo prechodné použitie vo vonkajšom 
suchom prostredí, kábel H05VV-F3G1,5

22,90

Krimpovacie kliešte No.300
11029121

integrované stranové štiepacie kliešte, 
multifunkčný nástroj na odizolovanie vodičov, 
automatické nastavenie prierezu od 8 – 20 mm, 
lisování dutinek 0,5 – 6 mm2

34,90
vyrobené
v Nemecku

3 kW

Ohrievače

Vypínačová séria
IP44, odolné proti striekajúcej vode, určené  
na montáž v interiéri aj exteriéri, farebné  
prevedenie: biela / hnedá / sivá
zásuvka

27597529 / 26380461 / 30356807  2,59

vypínač r. 6 

27568613 / 26389352 / 30355460 2,99

Plynový teplomet
21102989 

regulácia výkonu 2,4 až 4,2 kW, spotreba cca 0,2 – 0,34 kg 
PB/ hod., vrátane hadice 40 cm a redukčného ventilu,  
systém piezo zapaľovania, držiak na bežné  
PB fľaše, rozmery:  
362 x 270 x 130 mm

45,-

380 mm

15 kW

od

32,90

Rozvodnica C-BOX
vnútorné použitie, zápustná, oceľové 
dvierka, IP30, so svorkovnicou  
a DIN lištou, 14 – 56 modulov

22158499 12 + 2 moduly

22185901 24 + 4 moduly

22185910 36 + 6 modulov

22185929 48 + 8 modulov

Rozvodná krabica 
nástenná
napr. 21570382

IP54, klipová s vekom,  
zo samozhášavého sivého 
PVC, rôzne rozmery

od 0,95

Krabice univerzálne
6400 – 201, prázdná 21566406 0,95/ 5 ks

6400 – 211, s viečkom 21563674 2,19/ 5 ks

6400 – 221, svorkovnica  
s viečkom 21564853 6,95/ 5 ks

piezo 
zapaľovanie

Elektrický stavebný ohrievač
24634658

výkon 3 kW, napätie 230 V, 2 stupne 
nastavenia teploty, s termostatom, 
tepelná poistka, kovové puzdro,  
protišmykové stojacie nohy, rozmery:  
v 380 x š 205 x h 148 mm,  
záruka 5 rokov, do vypredania zásob

75,- 

22158499

21566406 27597529

21570382

11029121

21358038

23190591

24634658

21102989

25958582

23835412

21360343



20

Kombinované kladivo
22147840

HR2470, 780 W, energia úderu 2,4 J, počet úderov 
až 4500x/ min., upínanie SDS+, max. ∅ vŕtania do 
betónu / ocele: 24 / 13 mm, hmotnosť 2,9 kg

119,-

Uhlová brúska – sada
29617229

GWS 9-125S Professional, 900 W, max. ∅ kotúča  
125 mm, 2800 – 11000 ot./ min., vr. multifunkčného 
carbidového kotúča v hodnote viac ako 15 € = 
použitie tiež na drevo a plasty, hmotnosť 1,9 kg

85,-

Sada vrtákov 600 mm
20751193

5-dielna, ∅ 10, 12, 16, 22 a 25 mm, dĺžka 600 mm, 
vhodné na prestupové otvory cez priečky  
aj nosné murivo, upínanie SDS+

22,90

Diamantové vykružovacie 
korunky – sada
27813076

5-dielna, ∅ 20 / 35 / 45 / 55 / 75 mm,  
upínanie M14, na uhlové brúsky,  
na mnoho materiálov (murivo, betón, 
obklady, dlažby)

115,-

Kompresor 200/10/24
20127952

motor 230 V / 1,1 kW / 1,5 PS, 3400 ot./ min., max. tlak až 10 bar, bezúdržbový, 
plniaci výkon 200 l/ hod., dodávané množstvo 90 l/ min. (3 bar), hmotnosť 18 kg

119,-

vr. 2 kotúčov

so sklonomerom

Pokosová píla s pojazdom
23099971

KGS 216M, 230 V, 1500 W, 5000 ot./ min., ∅ kotúča 216 mm, max. profil 
rezu 305 x 65 mm, laser na presné zobrazenie línie rezu, LED osvetlenie 
miesta rezu, zachytávanie pilín do filtračného vaku, hmotnosť 13,5 kg

199,-

funkcia pojazdu

v alu kufríku

integrované
rozšírenie stola
z oboch strán

V KUFRI

V KUFRI

Sada na zváranie
28592633

na elektródové zváranie, obsahuje: invertorovú zváračku  
Star 4000, 230 V, 36 – 160 A, na elektródy ∅ 1,6 až 4 mm, 
sadu káblov, 10 ks elektród, kefu s kladivkom, zváraciu 
kuklu s automatickým zatmavením, rozmery zváračky:  
41 x 20 x 35 cm, hmotnosť 5,8 kg

169,- zadarmo zvárací magnet
v hodnote 9,50

vrátane 3

Zverák zámočnícky
20649234

šírka čeľustí 125 mm,  
z pevnej liatiny,  
hmotnosť 9,5 kg

45,77

Laserový diaľkomer
29329357

Dime 40, rozsah merania 
0,05 – 40 m, odchýlka ±1,5 mm, 
2x 1,5 V AAA batérie,  
pogumované protišmykové telo, 
automatické zobrazovanie  
stupňov sklonu, meria  
vzdialenosti, plochy, objemy, 
výšky a sklony, rozmery:  
11,5 x 5 x 2,3 cm

39,90

Aku skrutkovač
28293705

GSR 18V-50 Professional, vr. 3x Li-lon aku 18 V /  
2 Ah, dvojrýchlostný 0 – 460 / 1800 ot./ min.,  
celokovové skľučovadlo ∅ 1,5 – 13 mm, max. 
točivý moment až 50 Nm, hmotnosť iba 1 kg

199,-

600 mm

KATALÓG  
KOMPRESORY

Predĺžená záruka 5 rokov na všetko elektrické alebo motorové ručné náradie a stroje.

20127952

28592633

29329357

29617229

22147840

28293705

23099971

20751193

20649234

27813076
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240 Nm54 Nm

Aku stavebný  
reflektor
29261574

RLFD18-0, 18 V, 500 / 1100 / 
1800 lm, hlava otočná  
o 360°, 36 LED diód,  
možnosť montáže na statív, 
bez akumulátora a nabíjačky, 
hmotnosť 1,3 kg

89,-

Batoh  
na náradie
30196483

s kolieskami, teleskopická rukoväť dĺžky 52 cm,  
vr. organizéra na náradie (bez náradia), čalúnené 
popruhy, rozmery: š 36 x h 19 x v 47 cm

59,-

Sada 2 aku náradia
30327441

obsahuje: aku vŕtačku RDD18C, 18 V, dvojrýchlostná, 0 – 450 / 1700 ot./ min., krútiaci moment 54 Nm, 
skľučovadlo do ∅ 13 mm, max. ∅ vŕtania do dreva / kovu:  
38 / 13 mm, aku rázový skrutkovač RID18C, 2900 ot./ min.,  
max. krútiaci moment 240 Nm, vr. 2 akumulátorov  
2 Ah, rýchlonabíjačky a tašky

199,-

Aku vŕtacie kladivo
29256394

RSDS18X-1C40S, vr. Li-lon aku 18 V / 4 Ah, 
5000 úderov/ min., max. ∅ vŕtania do dreva 
/ ocele: 30 / 13 mm, energia úderu 2,5 J, 
hmotnosť 2,5 kg

vrátane

Kufor s náradím
20737102

WHL, 81-dielna univerzálna sada náradia, na mnoho 
využití, vhodné zloženie a prevedenie pre domácnosť  
aj dielňu, hmotnosť 5,7 kg

99,-

81-dielny

Sada kufrov na náradie
26369901

3-dielna, obsahuje veľký pojazdný box s pogumovanými  
kolesami a výsuvným madlom, rozmery: 67 x 40,5 x 34,5 cm,  
48 x 25 x 25 cm a 32 x 13 x 18 cm

57,-

Rukavice Thermo 
Winter Grip
napr. 21651834

materiál: zosilnený  
bezšvový úplet, akryl,  
do chladného počasia, 
špeciálne chladu odolný 
materiál na dlani a prstoch, 
pružný materiál minimálne 
obmedzujúci manipuláciu, 
veľkosť 8 – 11

4,30

Bunda SIRIUS Brighton
napr. 24917872

materiál: 100 % polyester, pánska zimná zateplená bunda, 
vetranie v podpazuší, odopínacia kapucňa, pružná manžeta 
v rukáve, sťahovanie v dolnom kraji, lepené švy, reflexné 
výpustky, vodeodolná, veľkosť M – 2XL

55,90

Pracovné nohavice Teodor
napr. 22267933

materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 
predné vrecká s pútkami na náradie, 
multifunkčné vrecká na oboch stranách, 
kolená vystužené polyesterom 600D  
s možnosťou vloženia kolennej výstuhy, 
pútka na opasok, reflexné prvky,  
veľkosť 48 – 54

30,90

Čiapka s LED svietidlom
27444023 / 27444041

farba: čierna / reflexná žltá, svietidlo s 3 režimami 
svietenia, USB nabíjanie, doba prevádzky  
na 1 nabitie až 4 hod., svietidlo je možné  
používať tiež samostatne, uni veľkosť

7,85

3-dielna

vrátane 2

219,-

21651834

27444023

22267933

24917872

20737102

26369901

30196483 29261574 29256394

30327441
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Autopríslušenstvo

Kovová skriňa vysoká
20350925

4 výškovo nastaviteľné police, rozmery: 
v 180 x š 80 x h 41 cm, dvojdielne 
uzamykateľné dvere (2 kľúče súčasťou 
balenia)

165,-

NOSNOSŤ
cca 50 kg
na policu

montáž bez použitia náradia 
= EXPRESNÁ MONTÁŽ

Plastový kontajner s kolieskami
20822035

10 zásuviek, rozmery:  
š 29 x v 100,5 x h 40 cm, pre úrady, do 
kaderníctva, kozmetických salónov, pre 
domácich majstrov alebo ako vybavenie 
dielní, stohovateľný, vzájomne 
kombinovateľný systém, vr. 4 koliesok, 
zásuvky s ľahkým chodom, farba: 
čierna-transparentná, v sortimente tiež 
prevedenia: 3 / 4 / 6 zásuviek

43,90

NOSNOSŤ
cca 20 kg
na policu

NOSNOSŤ
cca 30 kg
na policu

vhodné do  
vlhkých priestorov

vhodné do  
vlhkých priestorov

vhodné do  
vlhkých priestorov

Plastový regál
20224817 

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

19,90

Drevené boxy
10750037

rozmery: 40 x 30 x 15 cm

9,50

10750044

rozmery: 40 x 30 x 24 cm

15,50

Plastová skriňa vysoká
22096058

4 výškovo nastaviteľné police, rozmery: 
š 80 x v 182 x h 44 cm, robustná  
a odolná skriňa, kovové dverné pánty,  
5 nožičiek, z toho 2 výškovo nastaviteľné, 
možnosť uzamknúť visiacim zámkom 
(nie je súčasťou balenia)

135,-

Euro box 60 l
10753223 

plné prevedenie, rozmery:  
60 x 40 x 32 cm, k dispozícií 
v ďalších 4 veľkostiach

Systémy úložných boxov

Bezpečné  
pre potraviny

Bezpečné  
pre potraviny

Veko na Clear box
napr. 20013583

na Clear boxy veľkosti M a L

od 1,50

Veko na Euro box
napr. 10753278

rozmery: 60 x 40 cm

5,60

Stohovateľný  
Euro box 39 l
23081066

skladací prepravný box, 
dierované prevedenie,  
rozmery: 60 x 40 x 20 cm

16,50

Clear boxy
systém transparentných úložných boxov, univerzálne použiteľný, 
napr. na textil alebo na topánky, možnosť stohovania – ideálne 
ako boxy do skríň, k dispozícii v 9 rôznych veľkostiach, napr.:

boxy rozmery v cm objem označenie cena

Clear box XXS 25,6 x 18,1 x 13,6 4 l 20187327 1,50

Clear box M 54,8 x 38,4 x 18,9 30 l 20013556 6,50

pri odbere 5 ks
výhodnejšie ceny

pri odbere 5 ks
výhodnejšie ceny

box M

skladací

Zmetáčik so škrabkou
24936895

dĺžka 75 cm, čalúnená  
rukoväť

5,90

Škrabka na ľad Bio
28777652

vysoká kvalita škrabky,  
vyrobené zo 70 % dreva  
+ 30 % plastickej buničiny, 
ergonomický tvar držadla

3,99

Zimná zmes do ostrekovačov
30143285

objem 25 l, do –20 °C

29,99

Kanister Army na pohonné hmoty
29261370

objem 20 l, zelený,  
materiál: plast

11,90

Štartovacie káble
25757965

600 A, na naštartovanie z elektrického 
systému ďalšieho vozidla, bezpečné  
a funkčné prevedenie v dĺžke 3 m,  
na prúd 600 A pri benzínových  
aj dieselových motorov

19,90

NOSNOSŤ
cca 300 kg

na policu

vertikálne  
a horizontálne

zostavenie

Kovový regál Rivet L
27650194

5 políc, prevedenie  
oranžovo-modrý lak, rozmery:  
v 192 x š 100 x h 50 cm

72,-

15,90

27650194

20350925

20187327

10750037

10753223

23081066

30143285

24936895

28777652

29261370 25757965

22096058

20224817

20822035
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Držiaky

Sady spojovacieho materiálu a príslušenstva

odkladací priestor

gumové
protišmykové

koncovky
2  Pracovná plošina TP1

26372778

nosnosť max. 150 kg, inovatívne 
riešenie pre práce na schodisku 
alebo pri nerovnostiach terénu, 
teleskopické nohy 54 cm – 80 cm, 
predĺženie platformy  
100 cm – 120 cm, rozmery:  
93 x 75 x 6 cm, hmotnosť 9 kg

119,-

1  Schodíky XXL
26371313

nosnosť max. 150 kg, 4 priečky, 
mimoriadna šírka priečky 13 cm, 
pracovný dosah 2,85 m,  
hmotnosť 4,8 kg

72,50

zvýhodnená cena
za sadu Schodíky XXL
+ Pracovná plošina TP1

169,-
ušetríte 22,50

Sada podložiek
21996960

balenie 900 ks

8,30/ bal.

Sada skrutiek a matíc
27260900

balenie 258 ks

5,75/ bal.

Magnetický držiak na náradie
26996886

rozmery: d 610 x š 23 mm, max. prítlak 12 kg

7,99

Magnetická miska
26996895

rozmery: ∅ 108 x h 22 mm

3,40

Sortiment skrutiek 
Torx v kufríku
22848471

balenie 1800 ks, základné 
vybavenie pre domácnosť, 
12 najbežnejších veľkostí 
skrutiek so zapustenou hlavou 
a krížovou drážkou (systém 
Pozidriv), vyberateľné krabice, 
skrutky na spojenie drevených 
dielov aj na bežné veľkosti 
hmoždiniek

22,90/ bal.

Uholník
napr. 10671398

rozmery: 25 / 40 / 50 mm 

od 0,25/ ks

Nástenná polica Big boy
22873598

rozmery: 25 x 90 x 5 cm, materiál: 
drevo, il. foto

25,40

Hmoždinka MU univerzálna
SX8, 8 x 40 mm, balenie 100 ks

10111975 7,25/ bal.

Skrutky
3 x 20 mm, balenie 100 ks

10077428 2,95/ bal.

Oceľová konzola
biela
150 x 200 mm

10690434 0,99/ ks
200 x 250 mm

10690489 1,30/ ks

Konzola so vzperou
pozink
300 x 200 mm

10691017 4,10/ ks
400 x 250 mm

10691024 5,15/ ks

Hmoždinka DuoPower
6 x 30 mm, balenie 240 ks

27594937 14,20/ bal.

Nástenné držiaky
1   v 132 x d 80 mm, nosnosť 20 kg  10502591 1,10

2   v 120 x d 77 mm, nosnosť 18 kg  10503112 1,95

3   v 120 x d 165 mm, nosnosť 10 kg  10503136 2,80

4   v 290 x d 250 mm, nosnosť 15 kg  10503284 3,99

Širší výber
spojovacieho

materiálu

balenie 1800 ks

1

2

1

2

4

3

27260900 21996960 22848471

26996895

22873598

10690434

10691017

10671398

10111975

10077428

27594937

10502591

26996886

26371313

26372778
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BRATISLAVA – Pharos Park, Pri letisku 1, tel.: +421 222 211 311
Otváracia doba: Po – Pia 7 – 21 hod., So – Ne 8 – 21 hod.

www.bauhaus.sk
podpora@bauhaus-sk.sk

PRE REMESELNÍKOV A VEĽKOODBERATEĽOV
PO – PIA 7 – 9 HOD. RAŇAJKY ZADARMO!!!

ušetríte 19 %

80,-

ušetríte 35 %

22,50

ušetríte 32 %

39,99
ušetríte 13 %

6,95

ušetríte 32 %

7,99

Drezová batéria Focus E2
22595582

pochrómovaná, výška 22,9 cm, 
QuickClean, otočná o 360°, 
moderný dizajn

Sada náradia v brašne
20323963

56-dielna sada, v sade:  
3 rôzne druhy klieští, 30-dielna 
sada bitov, najrôznejšie kľúče  
na skrutkovanie, skrutkovače  
a očkové kľúče, vrecková baterka, 
vodováha a mnoho dalšieho

Odvlhčovač 
vzduchu
27465097

príkon 205 W, 2 stupne 
výkonu, odvlhčovanie  
10 l/ deň, kapacita 
zásobníka 2 l,  
pre veľkosť miestnosti  
cca 15 – 20 m²,  
Auto-Restart, 24-hod.
časovač, hlučnosť  
46 dB, rozmery:  
27 x 40,8 x 20,5 cm, 
hmotnosť 9,5 kg

ušetríte 20 %

79,-

surové 
drevo

Gumová  
rohožka Domino
27928280 

rozmery: 50 x 80 cm, 
vďaka výške 22 mm  
vysoká odolnosť, 
okrúhla štruktúra drážok 
na efektívne čistenie 
obuvi, dostupné  
aj ďalšie rozmery

Drevený regál
20870210 

4 police, nosnosť  
police 25 kg, materiál: 
smrek, rozmery:  
š 80 x h 30 x v 170 cm

Box s vekom 53 l
25245309 

rozmery cca: š 60 x h 36 x v 36 cm, 
so sklopným vekom, stohovateľný, 
mnohostranné využitie

Areka palma
Dypsis lutescens
78703661

∅ kv. 24 cm, výška cca 120 cm,  
na svetlé aj polotienisté 
stanovište, s dostatkom 
vzdušnej vlhkosti

120 cm

výška  
22 mm

NOSNOSŤ
cca 25 kg
na policu

42,50

Pôvodná cena, z ktorej je zľava poskytovaná, je najnižšou cenou tovaru za posledných 30 dní pred poskytnutím zľavy, prípadne, pokiaľ je tovar ponúkaný kratšiu dobu ako 30 dní, 
najnižšou cenou za dobu, počas ktorej je tovar ponúkaný, alebo v prípade postupného zvyšovania zľavy, najnižšou cenou tovaru za obdobie 30 dní pred prvým poskytnutím zľavy.

7,9999,- 59,-

34,9011,90

99,-

ušetríte 21 %

33,50
78703661

20870210

27465097

25245309

20323963

27928280

22595582



POZRITE SI NAŠE ĎALŠIE KATALÓGY


