
КУХНЯ
каталог ПОДБРАНИ КОЛЕКЦИИ

ЗА ПОДБРАНИ КЛИЕНТИ



КУХНЯ
каталог ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ВАШАТА КУХНЯ

ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4320 лв. 
цена с монтаж

2 02 / 9 30 30 

3 694 лв.
цена с монтаж

8 794 лв. 
цена с монтаж

Кухня с корпус от ламинирани плочи от дървесни частици и лице 
с дъбов фурнир, покрито с байц и лак на водна основа. Може да 
бъде изпълнена в конфигурация по размер на клиента в 
множество цветове. Посочената цена е за всички шкафове и 
детайли от ПДЧ и MDF без плота, аксесоарите и електроуредите.

Цитираните цени са без ДДС

КУХНЯ

Модерна ламинатна кухня,  състояща
 се от:

• долен модул с две изтеглящи се кошници
• долен модул с една врата и вътрешен 
рафт

• долен модул за мивка
• врата за напълно интегрирана
миялна машина

• колона за вграждане на фурна с две
чекмеджета и изтегляща кошница

• преграда за прибори в горно чекмедже
• колона за вграждане на хладилник
с фризер

• горен модул с една врата и вътрешен
рафт - два броя

• механизми за меко затваряне на врати и
чекмеджета

• плот ламинат, постформинг с дебелина
4 см

• водобранна лайсна с цвета на плота
• цокъл Н.15см алуминий

Класическа кухня с корпус от ламинирани плоскости, полумасивни 
врати и витраж, по избор от програма. Ламиниран кухненски плот с 
дебелина38 мм. Размери: ширина 255/315 см, височина 226 см, 
дълбочина горен ред 34 см, дълбочина долен ред 60 см. Цената не 
включва допълнителни механизми, осветление, аксесоари, 
електроуреди.



КУХНЯ
каталог ПРЕМИУМ

ОФЕРТИ

БЮДЖЕТНИ РЕШЕНИЯ

Модерна кухня с корпус и плот от ламинирани плоскости и 
лице от MDF и витрини от стъкло. В цената не са включени 
допълнителни механизми, осветление, плочки за стена, 
аксесоари, електроуреди.

2 108 лв. 
цена с монтаж

02 / 9 30 30 3

3 408 лв. 
цена с монтаж

12 400 лв. 
цена с монтаж

9 250 лв.
цена с монтаж

Цитираните цени са без ДДС

Модерна кухня с шкафове от MDF с лак, плот от технически камък 
и гръб от стъкло на стената между горния и долния ред. Цената не 
включва електроуреди, смесител и осветление.

Цитираните цени са без ДДС

Елегантна кухня в класически стил с шкафове от масив - дъб с ефект на 
състаряване. В цената освен тях е включен и работен плот от 
технически камък и гръб от стъкло на стената между горния и долния 
ред, но не и  електроуреди, мивка и смесител.

Модерна кухня в цвят Венге с шкафове, плот и гръб от ламинатни 
плоскости и с витрини от стъкло. Размери: ширина 310 см, 
височина 207 см, дълбочина горен ред 34 см, дълбочина долен ред 
60 см. Цената не включва допълнителни механизми, осветление, 
аксесоари, електроуреди.



КУХНЯ
каталог КАКВА Е 

МОДЕРНАТА КУХНЯ

4 02 / 9 30 30 

КЛИЕНТИТЕ НИ СПОДЕЛИХА:

Тя е сърцето и душата на дома, мястото, където се събираме цялото семейство, а често и с приятели, 
социално многофункционално пространство за готвене, хранене и забавления, в което най-новите 
технологии ни осигуряват лесен контрол и управление  на всички уреди и системи.

Вероятно и заради това все по-голяма популярност имат решенията на отвореното пространство у дома, където кухнята е част 
от дневната, а функцията на трапезарията като отделно помещение вече е на изчезване. Тя просто отдавна е приобщена към 
кухнята. А ролята на кухненския остров продължава да нараства. 
Една друга глобална тенденция за интериора като цяло е валидна също и за кухните – те съчетават успешно модерните 
технологии и ефективността с топлината на миналото, изразена в естествени материали, меки форми и топли цветове.
Няма съмнение, че всички искаме тя да бъде максимално привлекателна и добре проектирана така, че да отразява нашия 
начин на живот и лични предпочитания за стил, материали и технологии.  
Незвисимо от това какво решение за дизайна на новата си кухня ще вземете, тя си остава едно от помещенията у дома, които 
изискват максимално точно и много добре обмислено планиране и детайлен проект. Защото дори и грешка с част от 
сантиметъра може да бъде причина за неочаквани допълнителни разходи.
Ние можем да ви бъдем полезни – с дизайна, реализацията на проекта и цялостния ремонт.  Възползвайте се от специалните 
цени, които Hausmeister предлага този сезон за ремонт и обзавеждане на кухня – ние гарантираме качество и точност, 
работим с най-добрите материали и продукти. 
Тук ви представяме само няколко примерни решения - можете да изберете модел или да използвате предложенията като 
вдъхновение за дизайн на вашата кухня с конкретни цени и промени в зависимост от изискванията ви. Обадете се за оглед и 
подробно предложение. Знаем, че сте заети с много работа и грижа за семейството и последното нещо, за което имате 
желание да мислите, когато се приберете у дома, е един дълъг списък с ремонтни дейности, които да намалят и без 
това малкото ви ценно свободно време. Оставете тази задача за нас и ни позволете ние да се погрижим за всичко. 

Петя Делийска:

“Искам да изкажа искреното си задоволство 
от свършената работа. Като се започне от 
взимането на размерите, та до цялото 
изпълнение... Искам също така да похваля 
един от работниците - той направи покрива 
на самия балкон. И след всеки работен ден си 
почистваше. Действително по немски 
образец” 

Ангел Петров:

“Очакванията, които имах не се покриха, 
но всъщност получих много повече от това. 
Дизайнерите от Hausmeister ме изненадаха с нови 
идеи за банята и предложения за практично 
използване на едно съседно помещение като място 
за пералнята и сушилнята. Така получихме 
една доста обширна нова баня.”

Снежана Василева: 

„Благодаря на целия екип на Hausmeister  за добре 
свършената работа. Случайно попаднах на техния 
сайт и не съжалявам, че им се доверихме и възложихме 
ремонта на апартамента ни на тях. Всичко бе 
професионално изпипано и сроковете спазени, точно 
както се бяхме разбрали. Без обичайните проблеми с 
майстори и ремонти. Благодаря им от сърце и им 
желая много бъдещи успехи и ползотворна работа.”

Разгледайте предложенията ни – те може да ви вдъхновят с идеи за вашата перфектна нова кухня!




