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ЗА ВАШАТА БАНЯ

Пролетно настроение - то може да Ви посреща всяка сутрин, когато влезете в тази баня. Със свежите си зелени 
цветове и дискретна цветна декорация на облицовката, на площ само 3.60 кв.м тя Ви осигурява  всичко 
необходимо, включително и аксесоари за поставяне на кърпи и тоалетни принадлежности, лира за отопление, 
осветление и огледало.  Само за  5607 лв.

ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Меката извивка на плота от технически 
камък и нежните цветове в декоративните плочки 
допринасят за спокойното романтично настроение. 
На площ от 3.60 кв.м тя включва и конзолна тоалетна 
чиния със седалка и капак със забавено падане , 
статичен параван за баня 75х200 от 8мм кафяво 
стъкло, смесител за душ с аксесоари хром Eurostyle, 
смесител за умивалник от същата серия, линеен 
сифон,  аксесоари за кърпи, тоалетни принадлежности, 
огледало, осветление и линеен сифон.

Модерна баня с площ 7 кв. м с монохромна декорация 
с различни варианти на плочки в пясъчни оттенъци. 
Тук са включени моноблок със задно оттичане и 
биде система,  шкаф долна част  57/45см. PVC с мивка 
и смесител, шкаф горна част  57/70см. PVC с осветление, 
шкаф-колона стенна  22/20/h100см. PVC , смесител за 
душ с аксесоари и малка окачалка хром, смесител за 
вграждане без превключвател хром и аксесоари за 
кърпи и тоалетни принадлежности и др.

Моноблок комплект 
със седалка и капак 
със забавено падане 

Шкаф с мивка TWINS 50 см.

Линеен сифон за баня 68.5 см. 
Ф50мм. Лукс.

Вградена душ 
система HOF

Стъклен параван тип ХАРМОНИКА
 80х200 от 6мм прозрачно стъкло

5607 лв.
цена с монтаж
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5588 лв.
цена с монтаж

5504 лв.
цена с монтаж

Цитираните цени са без ДДС
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ОФЕРТИ

БЮДЖЕТНИ РЕШЕНИЯ

Удобна малка баня - 4.65 кв.м – в спокойни меки 
кафяво-бежови цветове на невероятната цена от 
2603 лв., в които са включени всички плочки, 
декори, санитарни продукти, смесители и аксесоари.

Пример за икономична баня с площ 4.4 кв. м, която 
напълно завършена и оборудвана с всичко необходимо 
можете да имате само за 3240лв. Тук са включени 
дори елементи като закачалки за кърпи, сапунерки, 
вентилатор, лира за отопление... Но всеки от детайлите, 
разбира се, може да бъде променян според Вашите 
конкретни размери и изисквания – обадете се, за да 
поискате оглед и да получите предложение, 
съобразено с Вашите условия.

2603 лв.
цена с монтаж
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3240 лв.
цена с монтаж

Тази красива баня с релефни плочки и декорация от 
разцъфнали клонки ни напомня изчистения стил и 
традициите на Изтока, но те са съчетани с модерни 
удобства, разположени на площ от 11 кв. м. Това, което 
не се вижда, но е включено в цената й , е душ кабина 
с размери 90/90 см от кристално стъкло и хром профил, 
разположена на срещуположната стена на тази с 
декоративните цветни плочки. В цената също така 
се включват и всички материали, необходими 
за реализацията й.

Примерно решение за модерна луксозна баня с 
обширно поддушово пространство, където са 
комбинирани излята душ-пита с вграден смесител и 
подвижен душ тип слушалка. Плочките са използвани 
само за пода и стените, които имат директен допир с 
вода. Вдясно нишите с вградено осветление имат 
едно временно практична и декоративна функция. Вижда 
се красиво индивидуално дизайнерско решение с пано, 
което допълва красивия цветен ефект на шкафа с 
керамична мивка. Огледалото над него всъщност е 
шкаф с осветление. Цялата площ на банята е 6.5 кв.м, 
а приблизителната цена е без дизайнерското пано, 
табуретката и аксесоарите като рафтчета и 
държачи за кърпи.

13 430 лв.
цена с монтаж

11493 лв.
цена с монтаж

Цитираните цени са без ДДС
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МОДЕРНАТА БАНЯ

4 02 / 9 30 30 

КЛИЕНТИТЕ НИ СПОДЕЛИХА:

Едно място у дома, където да останете сами със себе си,  да се отпуснете на спокойствие 
след напрегнат работен ден и да помечтаете или да се заредите с енергия и настроение. 

Според едно голямо изследване за тенденциите в баните през изминалата 2013 година съвременния европеец прекарва 
сутрин в банята средно около 26 минути,  но около 40% от участниците са недоволни от банята си и биха желали 
да я променят. Вероятно на една друга голяма част им предстои планиран ремонт на банята.

Ако и Вие сте между тях, Hausmeister Ви представя най-новите предложения в дизайна на бани с няколко примерни 
решения. Възползвайте се от специалните цени, които са валидни само този сезон!

Всяка от показаните бани е само ориентировъчен пример за различните варианти, които Hausmeister предлага. 
Можете да изберете модел или да използвате предложенията като вдъхновение за дизайн на Вашата баня с конкретни 
цени и промени в зависимост от изискванията Ви. Обадете се за оглед и подробно предложение.

Ние сме наясно с последните тенденции в обзавеждането, познаваме най-качествените продукти и работим 
с най-добрите фирми в сферата на обзавеждането. Това ни дава възможност да направим така, че да получите 
най-доброто за парите, които искате да инвестирате – във вашата нова баня или в ремонта и обзавеждането на цялото си 
жилище. Банята в началото на каталога е със смесители на шведското дизайнерско трио Front, спечелили няколко награди 
за дизайн през 2013 година. Тя ни показва, че уютът, традицията и индустриалният дизайн могат да съществуват добре 
заедно в една модерна баня. И че в дизайна на бани изборът вече не е между стилистични категории като ' Ретро-шик' , 
' Градски стил' или ' Кънтри' а между различните концепции за банята днес - модерният човек не е доволен от една кутия, 
която съдържа минимално необходимото за задоволяване на основните му нужди. Той иска стая с възможност за 
разнообразни дейности в интимна обстановка – със зони за хигиена, разкрасяване, фитнес...

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 – много вероятно е да срещнете Вашата възможна нова баня сред тях!


