
NOSNOST
cca 175 kg

na polici

Montáž skleníku

Cena montáže od: 8.750 Kč 

www.bauhaus.cz/montazni-servis
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Únor 2023 (platí od 6. 2. do 5. 3. 2023)

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

599,-

Kovový regál
27243752

5 polic, police DTD, nosnost 
police 175 kg, provedení 
pozink, rozměry:  
š 90 x v 180 x h 40 cm

16.990,-

Skleník EKO 735
23067783

půdorys 243 x 345 cm, 8,4 m2, stabilní kovová konstrukce, 
4mm skleníkové sklo rozptylující sluneční paprsky – ochrana 
rostlin před spálením, není nutné zastiňovat nebo natírat, 
posuvné dveře, střešní a zadní větrací okno

Prodlužovací kabel  
na bubnu
23190607

napětí 230 V, krytí IP44, 
s vestavnými zásuvkami  
4x 2P + PE a samozavíracími 
víčky, mrazuvzdorný kabel  
s neoprenovou izolací, 
tepelná pojistka, kabel 
H07RN-F3G1,5, délka 40 m

2.390,-

vyrobeno
v ČR

159,-

Univerzální barva 
ve spreji 400 ml
např. 26016386 

pro exteriér a interiér,  
vrchní rychleschnoucí 
akrylátová barva, 
vhodná k nátěrům 
kovových prvků, dřeva, 
plastů i keramiky,  
široký výběr odstínů

26016386 2319060727243752

23067783
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dub Fenix
28514549

dub Loja hnědý
28385709

dub Leonessa
28574455 

dub Gaja
28511346

dub Andromeda
29288908

 třída užívání 32

 tl. 8 mm

dub Arabica
30088003

 třída užívání 32

 tl. 8 mm  tl. 8 mm

 třída užívání 32

 tl. 8 mm

 třída užívání 23 / 31 třída užívání 23 / 31

 tl. 7 mm

 třída užívání 23 / 32

 tl. 10 mm

Laminátové podlahy

rozměr lamel:  
1380 x 193 x 8 mm,  
imitace dřeva, 20 let záruka  
pro obytné prostory,  
obsah balení: 2,208 m2,  
1 pal. 127,86 m2

229,-/ m2

rozměr lamel:  
1380 x 193 x 8 mm,  
imitace dřeva, 20 let záruka  
pro obytné prostory,  
obsah balení: 2,131 m2,  
1 pal. 127,86 m2

239,-/ m2

rozměr lamel:  
1292 x 193 x 10 mm,  
imitace dřeva, 20 let záruka  
pro obytné prostory,  
obsah balení: 1,74 m²,  
1 pal. 90,74 m²

399,-/ m2

rozměr lamel:  
1292 x 193 x 7 mm,  
imitace dřeva, obvodová  
V4 spára, obsah  
balení: 2,494 m²,  
1 pal. 129,68 m²

289,-/ m2

rozměr lamel:  
1285 x 280 x 8 mm,  
AC4, voděodolná, 15 let záruka   
pro obytné prostory,  
obsah balení: 2,158 m²,  
1 pal. 103,58 m²

499,-/ m2

rozměr lamel:  
1292 x 193 x 8 mm,  
imitace dřeva, oděruvzdorná,  
obsah balení: 1,99 m2,  
1 pal. 119,7 m2

349,-/ m2

 voděodolná

pro vás skladem
Vždy dostatečné množství

Lepidlo na dřevěné 
podlahy HOME 

vhodné i pro podlahové topení, 
odolnost vůči pohybům 
dřevěných podlah

600 ml  26185718  289,-
10 kg  26171221  1.950,-

Lepidlo D750  
na vinyl a PVC
27678451

6 kg, k lepení dílcových 
podlahovin z PVC  
a vinylů na savé podklady,  
vysoká smyková odolnost, 
nejsou nutné zarážky ani 
průběžné zatížení prvků 
podlahy

949,-

Řezačka laminátu
24772150

6939000, šířka / tloušťka řezu:  
465 / 6 mm, rozměry základny:  
211 x 197 x 661 mm

1.790,-

Izolace  
XPS Maxima
28325130

XPS kročejová izolace,  
1,18 x 4,7 m, tl. 5 mm

61,64/ m2

Voděodolné laminátové podlahy

dub Night
27260876 

dub Soft
28276496 

dub Sunset
27274965

dub Nature
28305512

dub Moonlight
28286361

Milky way
28194181 

dub Beach
27219230

dub Spirit 
28305521 

 voděodolná

 třída užívání 23 / 33

 tloušťka 8 mm

 třída obrusu AC5

 obvodová V4 spára

rozměr lamel: 1285 x 192 x 8 mm, imitace 
dřeva, spojování clic-systémem, ochrana 
vůči vlhkosti a stříkající vodě, 30 let záruka 
pro obytné prostory, obsah balení: 2,22 m2, 
1 pal. 88,8 m2

m2 od

515,-
dub Nature
28305512

Pokládka laminátové podlahy

Cena pokládky od: 215 Kč/ m²

www.bauhaus.cz/montazni-servis
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30088003 29288908 28514549 28385709 28574455 28511346

27274965

28305512

27219230

28305521

28194181

28286361

24772150

28325130

27678451

26185718

28276496

27260876
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dub Canyon
28753078 

dub Charleston 
28778336   

ořech Hickory
28766146 

Rainbow 
28753069   

dub Nebraska 
28811505

Vegas 
28798778

dub Nordmann
28753050 

dub Savannah 
28798769

SPC podlahy

Rainbow 
28753069   

nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 1220 x 181 x 4,2 mm, imitace dřeva, spojování clic-systémem, 
25 let záruka pro obytné prostory, obsah balení: 2,208 m2, 1 pal. 73,59 m2

m2 od

619,-

 voděodolná

 tloušťka 4,2 mm

 třída užívání 23 / 34

Cena pokládky od: 235 Kč/ m2

dub Delta 
28881207   

dub Wien
30208564 

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 Delta
28881207

nášlapná vrstva 4 mm, 
rozměr lamel:  
1900 x 190 x 15 mm, 10 let 
záruka pro obytné prostory, 
obsah balení: 2,89 m²,  
1 pal. 115,6 m²

1.090,-/ m2

dub Wien
30208564

nášlapná vrstva 3 mm, 
rozměr lamel:  
1250 x 190 x 14 mm, 
spojování clic-systémem, 
obsah balení: 1,9 m2,  
1 pal. 76 m2

1.090,-/ m2

dub Fabia 

27248669

nášlapná vrstva 3 mm, 
rozměr lamel:  
1900 x 190 x 14 mm, 10 let 
záruka pro obytné prostory, 
obsah balení: 2,888 m²,  
1 pal. 115,52 m², na objednávku

1.190,-/ m2

Dřevěné podlahy    

dub Fabia
27248669 

dub Classic 
30055690 /  
30064739   

 tl. 13 mm

 tl. 15 mm  tl. 14 mm

 tl. 14 mm

NOVĚ
v sortimentu

Cena pokládky od: 255 Kč/ m2

KATALOG  
PODLAHOVÉ  

KRYTINY

PODLAHOVÉ KRYTINY 20
23

28766146

28753069

28881207
30208564

27248669

30055690

28753050

28798769

28798778

28811505

28778336

28753078
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Montáž interiérových dveří

Cena montáže od: 680 Kč
www.bauhaus.cz/montazni-servis
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PU lepicí pěna nízkoexpanzní
29407952

750 ml, aplikátor GENIUS GUN, vynikající přilnavost  
na většinu stavebních materiálů, rychle vytvrzuje, 
izoluje tepelně i zvukově

225,-

opakovaně použitelná 
pěna bez nutnosti 

čištění ventilu / pistole

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.

plné

6S sklo

Masivní Verona
dveřní křídlo z masivního smrkového dřeva, 
konstrukce s kazetovou výplní, bez povrchové 
úpravy, broušeno, provedení s ostrou hranou, 
zámek dozický 72 mm, model  6S sklo: kůra čirá 

plné  např. 28552813 2.890,-
6S sklo  např. 28513874 3.550,-
obložkové  
zárubně smrk např. 28658331 od 3.890,-

plné

Tika 1

plné

Etta 6

Fóliované dub Western  
povrch: fólie 3D se strukturou v dekoru dub 
Western, pevné dveřní křídlo, výplň: voština, 
provedení s oblou hranou, zámek dozický  
72 mm, model Etta 6: sklo satinované

plné  např. 26606501  1.990,-
Etta 6 sklo  např. 26599841     3.490,-
obložkové  
zárubně např. 29057083 od 2.850,-

Lakované Quatro
povrch: bílé, 2x stříkané akrylátovou barvou, 
pevné dveřní křídlo, 4 stylové drážky, 
výplň: voština, provedení s ostrou hranou, 
zámek dozický 72 mm, model Linea: sklo 
satinované 

plné  např. 22878362 2.590,-
Linea  např. 22872823 4.150,-
obložkové  
zárubně např. 25913536 od 2.750,-

Madla
Nástěnné madlo – sada 
20543549 / 20543558 / 23026313 / 14094421

∅∅ 42 mm, délka 150 cm, 2 koncovky  
a 2 nástěnné držáky z ušlechtilé oceli, 
dostupná různá provedení madla: buk,  
smrk, ocel, hliník, hliník-antracit

od 819,-/ sada

Interiérové dveře

Masivní posuvné dveře Loft XX
rozměry: š 846 x v 1985 mm, z lepené 
skandinávské borovice, vysoká kvalita 
zpracování, broušené, bez povrchové úpravy

27734539 3.990,-
Posuvný systém Luna
materiál: ocel, práškově lakovaná v černé 
barvě, kolejnice 200 cm, snadná montáž, 
tichý a plynulý chod, přizpůsobeno posuvným 
dveřím série Loft

26620121 2.590,-

M1 plné

M3 sklo

Rámové Lukka
povrch: bílé, fólie bez struktury, rámová 
konstrukce z MDF (dřevovláknitá deska)  
s výplněmi, provedení s ostrou hranou, zámek 
dozický 72 mm, model M3: sklo satinované  

M1 plné  např. 25842135 3.490,-
M3 sklo  např. 25842153 3.890,-
obložkové  
zárubně např. 25913536 od 2.750,-

Laminátové dub Corbridge 
povrch: CPL laminát, dveřní křídlo se standardní 
konstrukcí , výplň: DTD výtlačně lisovaná dutinková 
dřevotříska, provedení s ostrou hranou, zámek 
dozický 72 mm, model Tika 1: sklo satinované

plné  např. 28590220    3.590,-
Tika 1 sklo  např. 28623746  4.890,-
obložkové  
zárubně CPL např. 28619949 od 3.390,-

Štítové Viola
pro dveře BB / PZ, povrch: nikl 
matný, rozteč 72 / 90 mm
21546976 / 21545812

315,-

Rozetové  
Vision-R III
povrch: nerez,  
univerzální rozteč
dveře BB / PZ 
22227973 / 22227982 319,-
WC / koupelna 
22227991 419,-

Větrací mřížka
materiál: hliník,  
barva: elox / černá
60 x 400 mm  
21548051 / 28892892  

od 99,-
60 x 600 mm  
21548608 / 29186473   

od 119,-

Dveřní kování

22878362

25842135

22227973

21546976

21548051

26606501

20543549

28590220 28552813

27734539

26620121

29407952
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PVC Prima
šířka 4 m, celková tloušťka 3 mm, nášlapná vrstva: 
0,4 mm, protiskluz R10, rustikální design, podklad filc, 
skvělá kvalita zpracování, vysoká klasifikace zátěže, 
vhodné i do kanceláří a pro lehký průmysl

389,-/ m2

Prima 01
25409956

Prima 07
25408096

Prima 05
25060210                       

PVC Plaza Lagos
šířka 2 m, celková tloušťka 2,8 mm, nášlapná vrstva 
0,2 mm, protiskluznost, skvěle udržuje teplo, má dobrý 
zvukový a kročejový útlum, v retro designu, pro obytné 
prostory, kuchyně, vlhké prostory

269,-/ m2

Plaza Lagos 761M
27688414

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

PVC podlahy a koberce na metráž

PVC Vino Memphis
šířka 2 nebo 4 m, celková tloušťka 2,8 mm, nášlapná vrstva: 
0,2 mm, vysoce kvalitní, s reliéfovou strukturou, díky které 
je obtížné odlišit tuto podlahu od dřevěné, nadčasové barvy 
a top aktuální design, vhodná pro většinu bytových prostor

235,-/ m2

hnědá
20391748 /  
20390851 /   
20386762  š 3 m

krémová
20681713 / 
20681722 

šedá
20681731 / 20681740                       

šedý  
21369872 

hnědý
28340559

Koberec Optimize
šířka 4 m nebo 5 m, výška vlasu 9,6 mm, 100% polypropylen, 
melírovaný koberec, příjemný na dotyk, snadná údržba, podklad filc, 
do vyprodání zásob

399,-/ m2
tmavě šedý
28340142                       

Koberec Rambo
šířka 4 m, 100% polypropylen, bytový 
koberec, podklad filc, smyčkový

165,-/ m2

Půdní schody  
Star Nordic 
3dílný dřevěný žebřík,  
vč. madla a patek,  
výška rámu: 17 cm, tl. víka 
86 mm / tepelná izolace 
80 mm, dvojité těsnění, 
víko bílé oboustranně, 
použitelné pro max. výšku 
podlaží: 280 cm, rádius 
otevření: 155 cm, max. 
zatížení 150 kg, rozměry:
120 x 60 cm 25652228

120 x 70 cm 25643790

6.390,-
Ud

*=

0,36
W/ m2K

* Ud = hodnota tepelné 
prostupnostiil. foto

kotvení do zdi  
i sádrokartonu

hnědý   
21371716 

béžový
21371327 

Stavební pouzdra
široký sortiment stavebních  
pouzder pro posuvné dveře  
v jednokřídlé / dvoukřídlé  
variantě, pro dveře dřevěné,  
prosklené nebo celoskleněné,  
na objednávku – podle vašich  
individuálních požadavků,  
pro konkrétní cenovou nabídku  
se obraťte přímo na naše 
odborná centra

Cena montáže od: 3.990 Kč

Cena pokládky od: 159 Kč/ m2

90000501

25652228

20681731

21369872

28340142

27688414 25060210
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Akustický obkladový panel Tastiera  
např. 30181373

5 barevných provedení, rozměry: d 2650 x š 137 x tl. 33 mm,  
vyroben z ekologických materiálů, jednoduchá montáž  
a snadná udržba

679,-/ ks   (1.871,-/ m2)

Nástěnný panel Aquaprotect
29259287 / 29279081

bílá barva, rozměry: d 1200 / 2600 x š 202 x tl. 10 mm,  
pero a drážka, otíratelné, voděodolné,  
balení 1,58 m2 / 3,15 m2 

499,-/ m2

Vliesové tapety
29217629 / 29217638 /29327175

3 barevné provedení, rychlá a snadná 
aplikace, otíratelná, voděodolná, 
odolná vůči světlu, role 0,53 x 10,05 m

545,-

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. 18 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,-/ ks   (od 1.687,-/ m2)

LED osvětlení do akustických 

obkladových panelů
stmívatelný systém složený z více 

komponentů, spojení konektorové 

– není třeba pájet

LED světelná lišta   

délky: 515 / 1015 / 1515 / 2015 mm, 

barva světla 3000 K nebo 4000 K, 

mléčný a černý difuzor v kompletu  

např. 30528138  od 219,-
transformátor    

např. 30360978  od 759,-
propojovací kabel     

délky: 50 / 100 / 150 / 150 cm  

např. 30532573  od 69,-
připojovací kabel  

(od transformátoru)    

30532564   99,-
PIR spínač / stmívač   

30474277    299,-

NOVĚ
v sortimentu

Montáž obkladových panelů
IN
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Cena montáže od: 340 Kč/ m2

dub šedý
28474908

1   Nástěnný hák do akustického 
panelu

30358955

materiál: kov, lakováno, montáž zaháknutím  
či šroubováním 

149,-/ 2 ks

2   Nástěnná police na akustické 
panely

30358964

materiál: kov, rozměry: 9,5 x 20 x 5 cm, 
snadno se montuje 

359,-

Nástěnný hák do akustického 
panelu
30364411

materiál: kov, lakováno, montáž zaháknutím  
či šroubováním, bez vyobrazení 

125,-/ 2 ks

29217638

29327175

29217629

1

2

28453299

30181373 29217629 29259287

30364411

30358955

30358964

30528138
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Polystyrenové panely

Panelová příchytka 
LOGOCLIC Wall Effect 3D 
 25439625 
    pro instalaci stěnových panelů LOGOCLIC  
        Wall Effect 3D, balení 100 kusů 
              stačí na cca 5 m²

                             335,-

Torino

dub Luga

Off Road

dub Vigo

Carrara

Wall Effect 3D
např. 25421844 

rozměry: d 1296 x š 132 x tl. 12 mm, 
panely o tloušťce 12 mm ve 3 různých 
úrovních zajistí dokonalý 3D efekt, 
autentické spáry, různé možnosti pokládky 
a osazení, rovnoměrné, stupňovité nebo 
neuspořádáné, balení 1,37 m2

m2 

379,-

Samolepicí přírodní kameny do intériéruMDF panely
ALFIstick® 3D je inovativní kamenný obklad do interiérů, který využívá samolepicí technologii pro 
snadnou, rychlou a čistou instalaci. Není potřeba používat lepidlo, či speciální nářadí. Obklad 
váží do 4 kg/ m2 a lze použít i na sádrokarton. Díky 3D provedení získá váš obývací pokoj, kuchyň, 
předsíň či koupelna zcela jedinečný, moderní vzhled!

ALFIstick® 3D samolepicí 
obklady 
15 x 60 cm, pravý přírodní kámen 
(mramor, břidlice, pískovec nebo kvarcit), 
v nabídce 16 variant

1.090,-/ m2

břidlice černá
27846090

kvarcit šedý
27789247

kvarcit multicolor
27836532

pískovec zlatý
27836541

mramor bílý
27836879

mramor žlutý
27846081

Textilní panely  
jsou komplexním řešením pro dekoraci interiérů, které kombinuje dekorativní a akustické vlastnosti, měkké a barevné povrchové 
úpravy pro domácnosti, kanceláře a veřejné prostory, libovolně kombinovatelné, trvalá montáž lepidlem nebo dočasná montáž 
na pásku se suchým zipem

30 x 30 cm  např. 28152949 169,-
30 x 60 cm  např. 28152709 269,-

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

  jednoduchá, rychlá a bezprašná instalace bez lepidla

  vrchní vrstva z pravého kamene 

  voděodolné a žáruvzdorné

k použití ve vlhkých prostorách, k nalepení disperzními lepidly, 
minimalizuje tepelné ztráty, efektivně zakryje vady a drobné 
praskliny

Beton  30330795 

rozměry: 50 x 50 cm, balení 2 m2

199,-/ bal.  (99,50/ m2)

Beton  30330786 

rozměry: 100 x 50 cm, balení 5 m2

469,-/ bal.  (93,80/ m2)

Mramor  30330768 

rozměry: 100 x 50 cm, balení 5 m2

469,-/ bal.  (93,80/ m2)

NOVĚ
v sortimentu

28152949

30330795

30330786

30330768

27846090

25421844

25439625

27836532

27836879

27789247

27836541

27846081
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Sádra plastická
21676165

1 kg, pro interiér, pro opravy  
a tmelení prasklin, rohů  
a otvorů  

59,-

Krepová páska Nopi
např. 15380756

univerzální lehce krepovaná maskovací páska 
s přírodním kaučukovým lepidlem, vhodná pro 
všeobecné použití, šířka 19 / 30 / 50 mm, délka 50 m

od 35,-

Prevence a likvidace plísní

1 l 229,-
2,5 l 389,-

5 l 689,-

Swingcolor barva pro koupelny  
a kuchyně
např. 22209014

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

od 80,90/ kg

1 l ≈ 1,48 kg = 8 m2

209,-

FungiSPRAY bezchlorový
např. 25617704   

likviduje plíseň bez chloru,  
bez zápachu nebo možnost s vůní  
citrusu či avokáda, nezasoluje zdivo,  
nebělí, dlouhodobý účinek, různé 
druhy, balení 0,5 l + 0,25 l zdarma

129,-

+ 50 % zdarma

Tablety Ceresit Stop 
vlhkosti 3 + 1 zdarma
26475075 / 28197959

AERO 360°, limitovaná edice, 
4x 450 g tableta, vůně 
levandule / luční kvítí

389,-

159,-

1 l ≈ 1,49 kg = 7 m2

Barvy a příslušenství Tapety strukturované

Teleskopický váleček 
kompletní Kanacolor
21636628

pracovní šířka: 25 cm, výška 
vlasu: 18 mm, délka telesko-
pické tyče 200 cm

269,-

Pestrukta 
Superlight 
role 0,53 x 17 m 
23687516 

Pestrukta K1 
role 0,53 x 17 m 
22219156 

239,-

Pestrukta 130 
role 0,53 x 33,5 m 
22219165 

299,-

Beeline lepidlo 
23698703

na vliesové tapety, 110 g,  
vydatnost 15 m², s proti-
plísňovou ochranou

55,-

Rýhovaná omítka
25574340 

25 kg, pro interiér, bílá barva, omítka se syntetickým 
pojivem a zvýšenou ochranou proti nárazu 

799,-

Swingcolor bílý krycí email 2 v 1
28574048 

1 l, 2 v 1: sněhobílý základní a vrchní nátěr v jednom,  
vhodný pro interiér a exteriér, vysoce odolný povětr-
nostním a mechanickým vlivům, pro nátěry: dřeva, 
kovu, hliníku aj., sněhobílý 

329,-

1 kg = 7 – 10 m2

22,20/ kg

Barva na stěny a stropy
22209227 

15 l, bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěru-
vzdorná, paropropustná, bělost min. 87 %

5 l 599,-

10 l 999,-

od 66,60/ kg

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

pro interiér, 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

15 l

499,- vyrobeno
v Německu

vyrobeno
v Německu

vyrobeno
v Německu

Příprava podkladu

1 l = 6 m2

Opravný  
tmel šlehaný ONETIME
např. 21644287

nesmršťuje se, nepraská, nestéká, 
není třeba brousit, přetíratelný, 
vyplní praskliny, spáry, malé i větší 
díry v jedné vrstvě, k použití na 
omítku, zdivo, sádrokarton a dřevo

0,24 l 119,-
1 l 299,-

4 l 899,-

Hloubková penetrace
25653197

5 l, pro interiér a exteriér, 
bezbarvá, vodou ředitelná, 
proniká hluboko do podkladu

349,-

Zakrývací fólie
21362455

rozměr: 4 x 5 m = 20 m2, materiál 
HDPE, použití hobby, balení 3 ks

45,-/ bal. 3 ks

výhodné  
balení 3 ksAkrylátový tmel Kutil

např. 21676785

vhodný pro interiér i exteriér, opravy 
1 – 3 mm, v exteriéru doporučujeme 
opatřit nátěrem, pastovitý, brousitelný 
a přetíratelný

0,4 kg 65,-
0,8 kg 115,-

1,6 kg 195,-

Ceresit Stop vlhkosti 
koupelna AERO 360°
26329118

balení obsahuje přístroj a jednu 
tabletu AERO 360°, 2 v 1: pohlcuje  
vlhkost a neutralizuje pachy, stop 
vlhkosti, plísním a bakteriím

319,-

Pohlcovač vlhkosti  
Air Max promo pack
25616941 / 25606687

3x 450 g, náhradní náplň, 
vůně levandule / neutral

26475075

21676165

27084216 22209227

28574048

25574340
23698703

21636628

21644287 21676785 25653197

15380756

21362455

26329118 22209014

25617704

25616941

22219165

22219156

23687516
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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 – 80 cm, prodloužení 
platformy 100 – 120 cm,  
rozměry: 93 x 75 x 6 cm,  
hmotnost 9 kg

2.699,-

1  Schůdky XXL
26371313

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

1.790,-

1

2

zvýhodněná cena
za set Schůdky XXL 
+ Pracovní plošina TP1

3.990,-
ušetříte 499,-

Stříkací pistole
25117152 

W150, 300 W, extra jemné rozprašování, horizontální, 
vertikální i bodové nastavení trysky, snadné čištění, 
plně nastavitelný průtok barvy, výkon 5 m2/ 10 min., 
0 – 140 ml/ min., max. viskozita 100 DIN – sec., objem 
zásobníku 600 ml, hmotnost 1,46 kg, záruka 5 let

2.349,-

Stříkací systém
25526402          

CONTROL 250R, 230 V, 550 W, délka hadice 9 m, pracovní tlak 110 bar, průtok barvy 1,25 l/ min., 
plošný výkon 7,5 m2/ min., díky technologii HEA o 50% menší rozprašovací mlha, kombinace 
kompaktní stříkací pistole s výkonným čerpadlem, rozměry: 47 x 32 x 38 cm, hmotnost 
soupravy 7,6 kg, záruka 5 let

13.990,-

pro disperzní barvy, 
laky i lazury

Malířský váleček 
na barvu Easy 
roller
28718244 

nádrž v rukojeti má 
objem 550 ml vystačí 
na plochu 5 m², 
pracovní záběr 23 cm, 
vhodný pro latexové  
i akrylové barvy

999,-

Hliníkové schůdky
24572828 

DHR 403, pracovní dosah 2,65 m, 
2x 3 příčky, protiskluzové patky, 
nosnost 150 kg, hmotnost 3,4 kg

899,-

NOSNOST
max. 150 kg

Dřevěné štafle
materiál: borovice,  
impregnovaný, nosnost 150 kg
28871493  

výška 153 cm, 2x 5 příček 1.550,-
28878324 

výška 182 cm, 2x 6 příček, bez vyobrazení 1.699,-

NOSNOST
max. 150 kg

NOSNOST
až 90 kg

Skládací rudl 
28818241 

rozměry: 110 x 41 x 41 cm, nosnost 90 kg, nízká 
hmotnost, stabilní konstrukce, díky možnosti 
sklopení šetří místo, univerzální využití 

999,-

Víceúčelová deka
10733061 

pro stěhování, auto a dílnu, 
čtyřstranně lemovaná,  
cca 150 x 200 cm, il. foto

139,-

Strečová fólie
10733126 

300 x 0,45 m, 
polyetylen

439,-

protiskluzová  
podložka

Hliníkové  
montážní lešení 3 v 1
10091480

max. pracovní dosah 3 m, 2x 6 příček, 
pracovní plošina ve výšce 1 m, nosnost max. 
150 kg, hmotnost 18 kg, do vyprodání zásob

3.190,-

NOSNOST
max. 150 kg

Hliníkové schůdky
odkládací prostor,  
protiskluzové patky,  
snadná manipulace
27447411  

výška 195 cm, 6 příček  1.590,-
27444917  

výška 219 cm, 7 příček, bez vyobrazení   1.990,-

NOSNOST
max. 150 kg

25526402

24572828

27447411

26371313

28871493

10733126

10733061

28818241

26372778

10091480

25117152

28718244



 

LED závěsné svítidlo Smash
27870503

rozměry: š 12 x d 100 x v 150 cm, 18 W, 1800 lm, nastavitelná 
barva světla 3000 – 6500 K, provedení: kov, sklo, barva: černá, 
stmívatelné, životnost 30000 hod.

2.590,-

LED stropní svítidlo  
Kendra  
30048113 

rozměry: š 60 x h 15 x v 10 cm,  
18 W, 1300 a 2500 lm, 3000 K, 
provedení: kov, MDF, barva: černá, 
hnědá, životnost 20000 hod. 

2.850,-

LED stropní svítidlo 
Venida
27819171 / 27819180

rozměry:  
š 57,5 x h 35,5 x v 7,5 cm,  
25 W, 3000 lm, 3000 K, 
provedení: kov, plast, barva: 
černá / nikl mat, stmívatelné

1.890,-

Sortiment na této dvoustraně se může na jednotlivých odborných centrech lišit. Produkty je možné objednat.10

LED stojací lampa Bahia
25480128 
rozměry: v 150 cm, 10 W, 850 lm,  
4000 K, provedení: hliník, ocel, barva: 
černá, nožní spínač

1.090,-

NOVĚ
v sortimentu

LED stropní svítidlo Marinello  
29523760

rozměry: š 50 x d 50 x v 9 cm, 24 W, 2960 lm, 3000 K, provedení: ocel, 
dřevo, plast, hliník, barva: černá, hnědá 

3.190,-

NOVĚ
v sortimentu

NOVĚ
v sortimentu

LED stropní svítidlo Metal
28485113 / 28486532

rozměry: ∅∅ 40 x v 5 cm, 51 W,  
5100 lm, nastavitelná barva  
světla 3000 – 6500 K,  
provedení: kov, akryl, barva:  
černá / bílá, stmívatelné, 
vč. dálkového ovládání

2.390,-

NOVĚ
v sortimentu

LED stropní svítidlo Zampote
30370135

rozměry: ∅∅ 42 x v 5 cm, 25 W,  
3300 lm, 3000 K, provedení: hliník,  
ocel, barva: černá, bílá, stmívatelné,  
vč. dálkového ovládání

3.190,-

Vypínačové série

Lune
široká nabídka vypínačů  
a zásuvek, dostupné  
v barevném provedení: bílá, 
stříbná-antracit
1násobná zásuvka, kompletní

např. 24446774  od 75,-
vypínač ř. 6, kompletní 

např. 24451389  od 75,-

Sedna Design
široká nabídka vypínačů a zásuvek, 
dostupné v barevném provedení: bílá, 
stříbrná, černá (možno doplnit 
o různé rámečky v designu např. sklo, 
beton)

1násobná zásuvka, kompletní  

např. 28696535 + 28670061 od 124,-
vypínač ř. 6, kompletní 

např. 28696544 + 28670061 od 144,-

LED závěsné svítidlo Panagria
29532119

rozměry: š 7,5, x d 93,5 x v 110 cm, 3120 Im, 3000 K, 30 W, 
3120 lm, provedení: hliník, ocel, dřevo, barva: černá, hnědá, 
stmívatelné 

4.290,-

LED stropní svítidlo Irvine
27866663 / 27854686

rozměry: š 42 x d 105 x v 6 cm, 60 W, 7100 lm, plynule nastavitelná barva světla  
3000 – 6500 K, provedení: kov, barva: antracit / stříbrná, stmívatelné, vč. dálkového 
ovládání

3.790,-

25480128

29523760

30370135

28485113

27870503

29532119

27819171

30048113

28696535 24446774

27866663
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Stojací lampa Daron
29359822 / 29385021

rozměry: ∅∅ podstavce 20 x š 48 x v 158 cm, 
E14, max. 40 W, provedení: kov, barva:  
černá / bílá, bez zdroje

1.290,-

Stojací lampa Parella
26287553

rozměry: š 76 x v 152 cm, E27, max. 40 W, 
provedení: kov, dřevo, barva: hnědá, bez 
zdroje

1.990,-

Závěsné svítidlo Milligan
28757362

rozměry: ∅∅ 20 x v 110 cm, E27, max.  
60 W, provedení: hliník, barva: černá,  
bez zdroje

1.190,-

Stolní lampa Manby
30286986

rozměry: ∅∅ 24 x v 48, 5 cm, E27, max. 40 W, 
provedení: ocel, barva: černá, bez zdroje

1.790,-

Stolní lampa Finca
30034884

rozměry: ∅∅ 10 x v 20 cm, E27, max. 40 W, 
provedení: kov, sklo, dřevo, barva: černá, 
hnědá, bez zdroje

739,-

LED žárovky

25360318 / 23185001  

4 W, GU10, 370 lm, 2700 nebo 6400 K,  
120°, nestmívatelná, balení 2 ks

125,-/ 2 ks

28859116

4 W, E27, 400 lm, 2700 K, filament 
Vintage Edison, nestmívatelná

119,-

28775984

4 W, E27, 470 lm, 2700 K, filament, 
nestmívatelná

75,-

28836094

4 W, E27, 400 lm, 2700 K, filament 
Vintage Globe, nestmívatelná

155,-45,-

28565015 / 28628334

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

Závěsné svítidlo Finca
30080577

rozměry: ∅∅ 39 x v 150 cm, E27, 3x max. 
40 W, provedení: kov, sklo, dřevo, barva: 
černá, hnědá, bez zdroje

2.490,-

NOVĚ
v sortimentu

Závěsné svítidlo Manby
30366611

rozměry: ∅∅ 45 cm x v 110 cm, E27, max. 
40 W, provedení: ocel, barva: černá, 
bez zdroje

3.190,-

NOVĚ
v sortimentu

Dětské LED  
noční světlo
např. 30133772

různé motivy zvířátek, 1 W, 15 Im, zapnutí 
dotykem, bílá + 7 barev, výdrž až 200 hod., 
materiál: silikon, ABS, PVC, nabíjení USB-C, 
vč. kabelu

od 479,- 

•  Dino se zvukovými 
efekty

•  Kachnička a Hrošík 
IP67

•  Jednorožec a Panda 
časovač 20 – 40 – 
60 min. 

Nakupujte on-line na bauhaus.cz

28565015 28775984 25360318 28859116 28836094

29359822 26287553

30286986
30034884

28757362

30080577

30133772

30366611



12 Skladová dostupnost produktů na této straně se může na jednotlivých odborných centrech lišit, lze ji ověřit na www.bauhaus.cz nebo 
na +420 538 725 600. Veškeré zboží lze objednat.

USB kabel
délka kabelu 1 m, USB-A, Lighting, rychlé 
nabíjení 2,4 A, bílá barva 

26459422  89,-
délka kabelu 1 m, USB-A, USB-C, rychlé 
nabíjení 2,4 A, černá barva 

26500995  89,-
délka kabelu 1 m, USB-C / USB-C, 
nabíjení 3,4 A, červená barva

27247851   89,-

SMART termostatická hlavice 
Wi-Fi ZigBee
ZBHTR10WT, bateriové napájení, pro 
ovládání raditátoru pomocí aplikace, 
integrovaný termostat s funkcí 
automatického vypnutí / zapnutí 

28514123  999,- 

Zvonky Zásuvky Příslušenství pro mobil

Bezdrátový zvonek
25499027 / 25502068

BZ11, do zásuvky, 230 V, materiál: plast, dosah až 
150 metrů na volné ploše, napájení tlačítka baterií 
typu L1028 (součástí balení), tlačítko IP40, barva: 
stříbrná / černá

435,-

Domácí videotelefon Wi-Fi
26783644   

H2014, ovládání dveřního zámku a pojezdu brány, 
velikost displeje 7“, montáž na stěnu, regulace 
hlasitosti, přísvit kamery do 1,5 m, snímací 
prvek kamery 1/3 CCD s IR přísvitem, aplikace 
pro vzdálenou správu: Windows, iOS, Android, 
antivandal provedení kamerové jednotky

5.150,-

Přepěťová ochrana
28754372

84 kA, 8 zásuvek, délka kabelu 3 m, ochrana proti 
poškození elektronických zařízení, s dětskou pojistkou, 
anténní vstup i výstup pro koaxiální ochranu a vstup 
i výstup RJ11 / RJ45, zabudovaný EMI / RFI filtr šumu

869,-

Držák mobilního 
telefonu Selfie 
LED kruh 
28387282

8 W, 400 lm, nastavení 
barevné teploty 3000 / 
4500 / 6500 K, rozměry: 
39,5 x 31 x 26 cm, domácí 
i profesionální použití, 
napájení USB kabelem, 
s kulovým 360° kloubem, 
pro telefony do šířky 8 cm

399,-

Zásuvková lišta výklopná
3 zásuvky 2P+PE, 2x USB, IP20, délka přívodního kabelu 2 m, 
materiál: PVC, ocel, rozměry: 265 x 90 mm, hloubka pro 
montáž: 94 mm, umístění do stolů, kuchyňských linek apod.

27188233  1.590,-

2x USB

USB kabel – sada 
27244418 

délka kabelu 1 m, porty pro 
Lightning, USB-C a Micro-USB, 
v balení také nabíječka (230 V) 
a nabíječka pro zapalovač 
v autě (12 V), rychlonabíjení 
s výkonem 2,4 A, vč. pouzdra

259,-

SMART bezpečnostní  
kamera Wi-Fi  
WIFICO20CWT, voděodolná 
IP65, bezdrátová, Full HD 
1080px, zorný úhel 110°, noční 
vidění do 15 m, ovládání přes 
aplikaci Android a iOS

26699857  2.290,-

SMART bezpečnostní  
kamera Wi-Fi otočná
WIFICI21CGY, do interiéru, bezdrátová 
– baterie, Full HD 1080px, zorný úhel 
110°, noční vidění do 5 m, integrovaný 
mikrofon, ovládání přes aplikaci 
Android a iOS

29314681  999,-

SMART brána Wi-Fi ZigBee
WIFIZB10WT, 5 V, připojení přímo 
k Wi-Fi, instalace přes aplikaci, 
propojení až 50 různých zařízení 
v rámci chytré domácnosti

28319850  679,-

SMART okenní a dveřní 
senzor ZigBee
ZBSD10WT, bateriové napájení, detekce 
otevření / zavření oken a současně 
ovládání např. topení či klimatizace

28316666  349,-
SMART Wi-Fi 
venkovní kamera
30383346

WIFICBO30WT, voděodolná IP65, 

bezdrátová – dobíjecí baterie, 

Full HD 1080px, zorný úhel 130°, 

noční vidění do 10 m, ovládání 

přes aplikaci Android a iOS

Solární panel
30447136

SOLCH10WT, výstupní proud 

0,5 A / napětí 5,3 V DC, micro 

USB konektor, rozměry: 
16,9 x 11,6 x 0,23 cm, vč. 

kabelu 3 m (určen k nabíjení 

kamery SOLCH10WT)

Chytrá domácnost

SMART zásuvka Wi-Fi 
– vnitřní
29318993

WIFIP121EWT, IP20, zapnutí / 
vypnutí pomocí aplikace 
Android a iOS, pro zařízení 
max. 3680 W / 16 A, ovládání  
hlasem prostřednictvím 
Amazon Alexa nebo Google 
Home

329,-

+

1.890,-

+ solární 
panel 

zdarma

30383346

28319850 28316666

28514123

26699857

29314681

29318993

25499027

28387282

26459422

27188233

28754372

26783644

27244418
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Zrcadlová skříňka Basic
moderní vzhled s čistými liniemi, vybavena panty s tichým 
zavíráním, nastavitelné skleněné police, vyrobena z odolného 
lamina, boční strany osazeny zrcadly, 2  a 3  bez vyobrazení

1  61,8 x 40,6 x 12,9 cm 29208526  2.190,-
2  61,8 x 50,6 x 12,9 cm 29208535  2.290,-
3  61,8 x 60,6 x 12,9 cm 29208544  2.890,-
4  61,8 x 80,6 x 12,9 cm 29205013  3.790,-

LED stropní svítidlo Saliteras-Z
30031636 / 29527443

rozměry: v 5 x d 16 x š 116 cm, 24 W, 2880 lm, 2700 – 6500 K, RGB, provedení: kov, plast, 
IP20, ovládání přes aplikaci nebo ovladačem (není součástí balení), vč. světelného zdroje, 
zdroj nelze měnit

3.790,- 

LED svítidlo Esther nad zrcadlo
rozměry: v 2,9 x d 10,7 cm, 4000 K, provedení: 
kov, sklo, barva: chrom / černá, životnost 
30000 hod., IP44, pro montáž na zrcadlo / 
zrcadlovou skříňku

1  a 2  š 28 cm, 6 W / š 50 cm, 8 W
26804004 (bez vyobrazení) / 

26800765 1.190,- / 1.390,-
3  š 80 cm, 10 W  26951496  2.090,-

také v černé 
barvě

2

3

také v bílé 
barvě

Osobní váha
27642906  

podpora účtů pro 8 osob, měření BMI, 
procenta tuku, kostí, svalů, vody a úrovně 
bílkovin v těle, automatické ukládání dat 
k příslušnému účtu, data lze zobrazit 
v grafech, na baterie 3x AAA 
(nejsou součástí balení), rozměry: 
28 x 28 x 2,2 cm, nosnost 180 kg

899,-

LED kosmetické 
zrcátko Lily 
24512134  

3x zvětšující, kulaté, otočné a teleskopické, 
LED osvětlení, chrom, oboustranné, 
na baterie 4x AAA (nejsou součástí 
balení), roztažení do šířky až 51,8 cm, 
rozměry: ∅∅ 13,2 x v 40,5 cm

949,-

Zrcadlové skříňky a zrcadla

Zrcadlo s LED osvětlením   tl. 3,5 cm

50 x 70 cm, max. 1600 lm, max. 18 W 25507805 4.490,-
60 x 80 cm, max. 2100 lm, max. 23 W 25507814 4.990,-
90 x 70 cm, max. 2450 lm, max. 27 W 25507823 5.990,-
120 x 70 cm, max. 2800 lm, max. 31 W 25507832 6.590,-

3000 K 6500 K

Teplota barvy

dotykové 
ovládání

2 úrovně 
jasu

stupeň 
krytí

svislá nebo 
vodorovná 
instalace

2 
LIGHT
STEPS

Zóna
2

2 
LIGHT
STEPS

Zóna
2

IP 44

1

4

Zrcadlová skříňka Hydra 
s LED osvětlením
materiál: lakované lamino, barva: bílá, vysoký 
lesk, Soft Close doraz, osvětlení 12 W, 360 lm, 
4000 K, vč. vypínače a zásuvky, rozměry: 
h 17 x v 75 cm, 
jednokřídlá, š 60 cm, bez vyobrazení

1  26975131 4.690,-
dvoukřídlá, š 80 cm

2  26975140 5.190,-

2

LED zrcadlo Calor
26732947 

IP44, rozměry: 60 x 80 cm, vyhřívání proti mlžení, 
ovládání dotykovými tlačítky, 2 USB konektory 
pro nabíjení mobilů, zubních kartáčků, holicích 
strojků apod.

2.990,-

2 USB konektory

          dostupné pouze online

30031636

27642906 24512134

26732947

25507805
26975140

29205013

29208526

26800765
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Sprchový set  
My Select S Vario
25299014

barva: chrom, lesk, v setu: 
ruční sprcha ∅ ∅ 110 mm, 3 typy 
proudu, přepínání pomocí 
tlačítka, sprchová hadice, délka: 
175 cm, posuvný držák ruční 
sprchy, délka: 40 – 61 cm,  
vč. sady pro uchycení na stěnu 
bez vrtání

2.290,-

Sprchový systém 
Texas
27807972 

povrch: chrom, materiál: 
nerez, v setu: ruční 
sprcha se 3 druhy proudu, 
sprchová hadice 150 cm, 
hlavová sprcha ∅∅ 25 cm, 
páková baterie s odkládací 
plochou, délka: 84,5 cm

4.790,-

Sigma
28634146 

976 W, rozměry: š 600 x v 1575 mm, 
∅∅ 26 mm, barva: bílá

5.490,-

Omega
24971832 

910 W, rozměry: 
š 110 x v 700 mm, 
barva: bílá

7.790,-

vč. integrovaných 
držáků na ručníky

EASY
CLEAN

Koupelnové 
radiátory NOVĚ

v sortimentu

Elektrické ohřívače vody

možnost ovládání 
i přes mobilní 

aplikaci

Elektrický ohřívač 
vody
EOMKU 80 SKSM, 76,1  l, 2 kW, horizontální 
i vertikální montáž, tlakový, bílá barva, funkce 
EcoSmart – snižuje spotřebu energie

24588816  7.689,-

Elektrický ohřívač 
vody
VELIS WI-FI, model 100, energetická třída B, výkon 
1,5 kW, horizontální i vertikální montáž, dotykový 
display, tepelná polyuretanová izolace, extra plochý 
– hloubka jen 27 cm, objem: 80 l

28322830  11.480,-

Širší výběr 
koupelnových 

radiátorů

e-shop

Mramorová vanička Dublin
22575681 / 22575690 / 22570774

obdélníková, materiál: mramor, rozměry: 100 x 80 x 3 cm / 
120 x 80 x 3 cm / 120 x 90 x 3 cm

3.990,- / 4.290,- / 4.490,-

NOVĚ
v sortimentu

Cena montáže od: 4.290 Kč

IN
STA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Montáž sprchového koutu

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

Cena montáže od: 3.790 KčSprchový kout BHDP + BHPS
materiál: sklo, eloxovaný hliník, dveřní pohyblivé sklo o síle 
4 mm, sklo s ochranou RothETC, profily z leštěného hliníku

š 100 x d 80 cm  24533269 + 24531254 10.080,-
š 120 x d 80 cm  24533278 + 24531254 10.180,-
š 120 x d 90 cm  24533278 + 24532275 10.280,-

24533269

22575681

27807972

25299014

28322830
24588816

24971832
28634146
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T-Gold
27869079

chrom

990,-

Logis E
27760206

chrom

1.990,-

Závěsné WC Bau se sedátkem
bezokrajové splachování, vč. duroplasto- 
vého sedátka s pozvolným sklápěním, 
rozměry: š 37 x v 37 x h 53 cm

26268521 4.280,-

Předstěnový set Solido 
s tlačítkem Even 4 v 1
vč. tlačítka, stěnové přípojky a tlumicí 
desky, montáž před nosnou stěnu nebo 
do SDK konstrukce, objem splachování 
3 / 6 l, pro montáž závěsného WC s roztečí 
180 nebo 230 mm, výška 113 cm 

30449929 5.990,-

WC kombi i.Life A 
se sedátkem
30371253 

bezokrajové splachování, 
vč. sedátka s pozvolným 
sklápěním, rozměry:  
š 36 x v 68,5 x h 66,5 cm

5.690,-

Blog
25833500

chrom

2.590,-

Fontána
22868293

chrom, vč. výpusti

1.790,-

Umyvadlové baterie

vč. WC 
sedátka

WC a podomítkový systém

Koupelnový nábytek Side
materiál: MDF, barva: bílá / dub Canela, vysoký lesk, 
2 zásuvky, úchyty integrované do hrany dvířek, 
Soft Close doraz, rozměry: h 45,5 x v 53 cm

1  skříňka pod umyvadlo, bez umyvadla a baterie, 
v 53 x h 45,5 cm

š 60 cm 23095836 / 28759429 4.190,-
š 80 cm  23095863 / 28759438 4.890,-
2  vysoká skříňka, š 35 x v 160 x h 30 cm

23095924 / 28759410 4.590,-

1

2

3

4

 

3  keramické umyvadlo Kyra  
vhodné k sérii Side, bez baterie, v 17 x h 46,5 cm

š 61 cm 23095854  1.890,-
š 81 cm 23095881  2.390,-
v 19 x š 120 cm (dvojumyvadlo)  23095915 6.490,-
4  LED zrcadlo Fondo II  

IP20, rozměry: š 70 x v 55 cm, broušené hrany 

22809900 2.290,-

NOVĚ
v sortimentu

Koupelnová série 

Skleněná 
polička
26451066

délka 50 cm

399,-

Držák ručníků dvojitý
26451987

dvouramenný, délka 
44 cm

349,-Dvojitý 
háček
26455156

209,-

Dvojitý háček
22542302 

dvojitý

280,-

Držák ručníků
22542144 

čtverný, délka 
65 cm

1.190,-

Držák ručníků
22541992

dvojitý, délka 60 cm

799,-

Série Niki
materiál: slitina zinku, 
povrch: chrom, lesk

Série Omega
materiál: mosaz, 
povrch: chrom

Cena montáže od: 1.290 Kč

KATALOG SANITA

zvýhodněný set:  
předstěnový WC modul  
+ závěsná WC mísa

7.990,-
ušetříte 2.280 Kč

POZVOLNÉ SKLÁ
PĚN

Í

POZVOLNÉ SKLÁ
PĚN

Í

22868293 25833500

30371253 30449929

27869079 27760206

22809900

23095854

23095836

22541992 26451987

2645106626455156

22542144
22542302

23095924



16 Další XXL formáty dlažeb na objednávku (80 x 80, 80 x 160, 100 x 100, 120 x 120 a 120 x 270 cm). Sortiment se může na jednotlivých centrech lišit. Veškeré zboží 
je možné objednat.

Calacatta gold 
28386793

Calacatta silver 
28385550

Pulpis
28378897

Celá kolekce má povrchové zpracování lappato. Glazura je tedy 
pololeštěná. Jedná se o kompromis mezi matnou a lesklou dlažbou, 
z každého povrchu tak bere jen ty nejlepší vlastnosti. Výsledkem je 
luxusní dlažba s minimálními nároky na údržbu.

vyrobeno
ve Španělsku

Kolekce Marvel 
Calacatta gold / Calacatta silver / Pulpis
120 x 60 cm, otěruvzdornost PEI III – IV, protiskluznost R9

28386793 / 28385550 / 28378897 1.099,-/ m2

v nabídce také formát 60 x 60 cm 949,-/ m2

Dlažby

Dlažba Tarima Roble
20,5 x 61 cm, matná, věrný vzhled, kvalitní zpracování, 
snadná údržba, otěruvzdornost PEI IV

25273887 369,-/ m2

Slinutá dlažba G411 / G416
42 x 42 cm, mrazuvzdorná, 
otěruvzdornost PEI III

429,-/ m2

G416 patchwork  
26670214 

G416 grey  
26670223 

G411 šedá 
26672821 

60
 c

m

120 cm

KATALOG 
OBKLADY 
A DLAŽBY

OBKLADY A DLAŽBY 20
23

28378897

26672821

26670214

26670223

25273887

28385550

28386793
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Slinutá dlažba Atlantic Grey
60 x 60 cm, tl. 8 mm, mrazuvzdorná, 
otěruvzdornost PEI V, rektifikovaná, 
protiskluznost R10

29239401 / 30361087 419,-/ m2

vyrobeno
v ČR

Koncept Smart
rektifikovaná, tl. 10 mm, protiskluznost R10 / B, slinutá 
dlažba s probarveným střepem a nekompromisní 
kvalitou, lze je pokládat se spárou 2 mm, je možná 
libovolná kombinace formátu, vynikající matný sametový 
povrch, řada doplňků: schodovky, sokly a mozaiky, 
luxusní schodové tvarovky vyráběné na zakázku

Slinutá dlažba ve formátu:

44,5 x 44,5 cm  28221742* 629,-/ m2

59,8 x 59,8 cm  28231769* 839,-/ m2

79,8 x 79,8 cm  28235770* 1.199,-/ m2

Slinutá dlažba ve formátu:

29,8 x 59,8 cm  28238539* 689,-/ m2

39,8 x 79,8 cm  28198208* 1.149,-/ m2

59,8 x 119,8 cm  28235761* 1.289,-/ m2

* Číselná označení platí pro černou variantu konceptu 
Smart.

Elektrická řezačka 
obkladů
27565818

H-FS 900, 900 W, síla řezu 
až 39 mm, vč. diamantového  
kotouče: ∅∅ 200 x ∅∅ 25,4 mm,  
hmotnost 10,7 kg, rozměry:  
43 x 41 x 21,5 cm, otáčky  
2950 ot./ min., zásobník 
na vodu pro chlazení kotouče, 
záruka 5 let

2.950,-

       Flexibilní lepidlo Flexkleber C2 TE S1
       13866021

    25 kg, vhodné na lepení velkoformátových obkladů 
  a dlažeb, vhodné pro slinuté dlažby a podlahové 
topení, mrazuvzdorné – vhodné i do exteriéru

slonová kost světle šedá tmavě šedá černá

IN
STA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

Pokládka dlažby

 www.bauhaus.cz/montazni-servis

Cena pokládky od: 740 Kč/ m2

335,-

59,8 cm

44,5 cm

44
,5

 c
m

59
,8

 c
m

59
,8

 c
m

60
 c

m

119,8 cm

60 cm
27565818

13866021

29239401

28235761

28231769

28221742
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Stavební směsi 

Chytrá parozábrana na zimu i léto 

Jádrová omítka
21534166

25 kg, zrnitost 2 mm,  
doporučená tloušťka vrstvy  
20 mm, bezprašný PE obal  
s možností skladování  
v exteriéru

dokonalé řešení na ochranu podkroví před vzdušnou 
vlhkostí, zajišťuje parotěsnost a napomáhá vysychání 
konstrukcí, v zimě zabraňuje vnikání vlhkosti 
a v létě usnadňuje vysychání

od 1 pal.  

76,-
25 kg 79,-

Betonový potěr
21532425

25 kg, zrnitost 0 – 4 mm,  
20 MPa, tloušťka vrstvy  
10 – 50 mm, bezprašný PE 
obal s možností skladování 
v exteriéru

od 1 pal.  

77,-
25 kg 82,-

Sádrová omítka
26811925

25 kg, ruční, tenkovrstvá, 
lehčená, doporučená 
tloušťka 4 – 9 mm, vhodná 
na pórobeton, cihly, cihelné  
bloky 

Betonový potěr  
CT C25 F4
27099423

25 kg, 25 MPa, zrnitost  
0 – 4 mm, tloušťka vrstvy  
25 – 80 mm, do interiéru  
i exteriéru

od 1 pal.  

83,-
25 kg 93,-

Penetrace
1 kg  22602394 62,-
5 kg 22609012 255,-

Stavební chemie  

Vnitřní vyrovnávací stěrka
21358454

15 kg, brousitelná

395,-

Adhezní můstek
pro hladké a problematické podklady, jednoduchá 
aplikace válečkem, do interiéru i exteriéru

1 kg 28901725 119,-
3 kg 28900139 349,-
5 kg 28852294 549,-

Rychletuhnoucí cement
pro rychlé osazování a kotvení, do interiéru i exteriéru

1 kg 30376717 39,-
5 kg 30370232 149,-

Jednovrstvá sanační 
omítka
27614358

25 kg, vrstva až 30 mm, pro 
vlhkostí a solemi zatížené 
zdivo, do interiéru i exteriéru, 
s možností konečné úpravy 
filcováním

od 1 pal.  

223,-
25 kg 229,-

1   Lepicí páska na parozábranu KB 1
40 m x 60 mm, extra široká, vysoká lepicí síla, 
vzduchotěsné spoje, systémové řešení

13889565  1.129,-
2   Lepicí páska na parozábranu 

MultiTape SL+
40 m x 60 mm, extra široká, vysoká lepicí síla, 
vzduchotěsné spoje detailů, systémové řešení

30316166  1.129,-
3   Lepidlo na parozábrany 

DoubleFit+
310 ml, systémové řešení, bez rozpouštědel, 
vzduchotěsný spoj, netrhá se

23149122 319,-
4   Parotěsná fólie KM Duplex UV

20 x 1,5 m, 30 m², systémové řešení, 
přizpůsobí se prostředí, pro novostavby 
i starší dřevostavby

27544279 2.690,-

od 1 pal.  

279,-
25 kg 299,-

od 1 pal.  

85,-
25 kg 89,-

Univerzální malta
21534184

25 kg, vhodná pro zdění 
i omítání běžných stavebních 
materiálů (např. cihly),  
pro vnitřní i vnější použití, 
bezprašný PE obal s možností 
skladování v exteriéru

1 

4 

3 

3 

NOVĚ
v sortimentu

NOVĚ
v sortimentu

2 

1 

21534166 21534184 21532425 27614358 27099423 26811925

22602394

21358454

28901725

30376717

13889565

30316166

23149122

13935990
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PVC trubky pevné
např. 21568448

určeny pro teploty od -5 °C 
do +60 °C, mechanická 
odolnost 320 N/ 5 cm, 
vyrobeno ze samozhášivého 
PVC, UV stabilní materiál, 
∅∅ 16, 20, 25, 32, 40, 
50 mm, délka 3 m

od 25,-

Instalační krabice
např. 21554012

v nabídce univerzální, do SDK i dutých  
stěn, koupě jednotlivě nebo  
ve zvýhodněných baleních

od 5,-/ ks

Odizolovací kleště C.5
11029114

kabely o průřezu 0,2 – 6,0 mm², 
integrovaný boční nůž na 
štípání do max. ∅∅ 2 mm, 
vyměnitelný vnitřní břit

545,-

Digitální multimetr
22826413
MD-220, AC napětí 2–600 V, AC proud 
2 mA – 10 A, DC napětí 200 mV – 600 V, 
DC proud 2 mA – 10 A, elektrický odpor 
200 Ohm – 20 MOhm, test diod, 
tranzistorů, indikace slabé baterie, 
zobrazení displeje 3,5 digit, součástí: 
baterie, měřicí hroty

459,-

Svorky krabicové
např. 26336206

s páčkou, průhledný kryt, míchání 
vodičů s průřezy 0,14 do 6 mm², 
balení po 5, 10 a 25 kusech

od 99,-/ 5 ks

Rozvodná krabice
např. 21570382

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

od 25,-

PVC trubka „husí krk“
např. 21571127

určeny pro teploty od –5 °C do +60 °C, mechanická odolnost 
320 N/ 5 cm, instalace na nebo pod omítku, vyrobeny ze 
samozhášivého PVC, ∅∅ 16, 20, 25, 32, 40 mm, délky 10, 25, 50 m

od 45,-

Stavební 
topidlo
29464504

příkon 3 kW, IP24, 
230 V, 2 stupně 
vytápění + ventilace, 
pro místnost do 25 m2, 
termostat, ochrana 
proti přehřátí, rozměry: 
25,5 x 40 x 27 cm, 
hmotnost 4,6 kg, 
záruka 5 let, pouze 
do vyprodání zásob

1.450,- 

Sádrovací miska
1,15 l, odolná proti prasknutí, opako- 
vaně použitelná, z měkkého plastu

22121686  69,-

Špachtle
150 mm, nerezová 
ocel, plast, pohodlná 
rukojeť

21212912  119,-

Frézka drážkovací do zdiva
29348732

TE-MA 1700W, 230 V, 1700 W, 7000 ot./ min., 
s plynulým rozběhem, diamantové kotouče 
150 x 22,2 mm, hloubka drážky 8 – 40 mm, šířka drážky 
8 – 38 mm, přípojka na vysavač, včetně 4 kotoučů 
a přepravní tašky, záruka 5 let

4.390,-

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 30 x š 19 x h 38 cm, hmotnost 4 kg, záruka 5 let

2.890,- 

15 kW

380 mm

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

27597529 / 26380461 / 30356807 65,-
dvojzásuvka 

27593952 / 26389529 / 30343207 125,-
vypínač ř. 6 

27568613 / 26389352 / 30355460 79,-

Jističe IC60N
26898274
charakteristika B 
a vybrané 
amperáže / 
charakteristika C,  
6 kA, 1fázové /  
3fázové 
provedení
od 119,-

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

od 955,-
22158499 12 + 2 moduly

22185901 24 + 4 moduly

22185910 36 + 6 modulů

22185929 48 + 8 modulů

Sádra
13863433 / 13863419 /  
13863574

1,5 kg / 3 kg / 6 kg,  
rychletvrdnoucí,  
k vyplňování děr  
a vyhlazování  
nerovností, vhodná  
i k usazování zásuvek

55,- / 65,- / 125,-

Sada šroubováků
22547705

6dílná, izolované VDE čepele pro bezpečnou práci 
v elektroinstalacích, pro šrouby s rovnou drážkou 
nebo křížovou PH

299,-/ sada

+

27597529

22158499

21554012

11029114

26898274

26336206

21570382

21568448

21571127

29348732

21212912

22121686

13863433

22826413

22547705

29464504

25958582



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

Aku šroubovák
24871507

DHP482RFX1, vč. 2 ks Li-lon aku 18 V / 3 Ah, 
max. točivý moment 62 Nm, dvourychlostní, 
0 – 600 / 1900 ot./ min., max. ∅∅ vrtání 
do dřeva / oceli: 38 / 13 mm, vč. 74dílné sady 
příslušenství, hmotnost 1,7 kg

5.990,-

Multifunkční bruska 
– sada
30203383

120C, 1300 W, 900 – 3200 ot./ 
min., pro kartáče s ∅∅ 120 mm, 
sada obsahuje 3 kartáče 
na různé ploché i zakřivené 
povrchy – kovy, dřevo, kámen 
apod. 

4.290,-/ sada

max. točivý moment 
až 95 Nm

pro účinné vrtání 
do zdiva

Kompresor + sada příslušenství
22152330

1,5 kW, 2 HP, tlaková nádrž 50 l, 3400 ot./ 
min., tlak až 10 bar, plnicí výkon 125 l/ min., 
bezúdržbový, rozměry: ∅∅ 33 x v 84,5 cm, hmotnost 
27 kg, vč. obsáhlého příslušenství

4.990,-

Aku úhlová bruska
28888615

RAG18X-0, 18 V, 
max. ∅∅ kotouče 
125 mm, 
9200 ot./ min., 
hmotnost 2,1 kg, 
bez akumulátoru 
a nabíječky

3.690,-

Aku stavební rádio
27446719

provoz na akumulátory Makita 12 až 18 V, 
nebo na síť 230 V, konektivita Bluetooth / 
AUX / USB, frekvence: 174.928 – 239.200 MHz 
(DAB / DAB+), 87,5 – 108,0 kHz (FM), velmi 
kompaktní rozměry: 16 x 30 x 27 cm, 
displej s podsvícením, robustní konstrukce 
s krytem odolným vůči stříkající vodě, 
hmotnost cca 5 kg

4.490,-

Aku příklepový šroubovák
28925734

RPD18X, vč. 2 ks Li-lon aku 18 V / 2 Ah, max. točivý moment 95 Nm, dvourychlostní, 
0 – 500 / 2100 ot./ min., příklep až 31500x/ min., celokovové sklíčidlo do ∅∅ 13 mm, 
max. ∅∅ vrtání do dřeva / oceli: 54 / 13 mm, hmotnost 1,3 kg

5.390,-

Pila ocaska
28443315

GSA120 Professional, 1200 W, až 3000 kmitů/ min., 
s plynulou regulací, max. síla řezu 220 mm, 
hmotnost 3,7 kg

3.490,-

Profi elektrické míchadlo
26497167

pro stavební tmely, lepidla a husté 
barvy, 1100 W, dvourychlostní, 
150 – 300 / 650 ot./ min., 
s plynulou regulací, upínání 
metel M14, plynulý rozběh, 
hmotnost 5,4 kg

včetně 
2 metel 

M14

2.980,-

na dřevo na kovy na terasy
na kámen 
a beton

V KUFRU

+

NOVĚ
v sortimentu

+

+

včetně 2

včetně 2

KATALOG  
KOMPRESORY

28925734

28888615

30203383

24871507

27446719

26497167

2215233028443315
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Rozmrazovač skel 
27884629 

objem 750 ml, zajišťuje 
odstranění námrazy 
a sněhu ze skel auto-
mobilů, jednoduchá 
aplikace

99,-

Škrabka 
se smetáčkem 
24936895  

délka 75 cm, použití 
i u větších aut, rukojeť 
je polstrovaná pěnou 
pro lepší držení

139,-

Sada kufrů na nářadí 
26369901 

3dílná, obsahuje velký pojízdný 
box s pogumovanými koly 
a výsuvným madlem a 2 menší 
kufry s 2 organizéry, rozměry: 
š 67 x d 34,5 x v 40,5 cm, 
š 48 x d 25 x v 25 cm 
a š 32 x d 18 x v 13 cm

1.799,-/ sada

Kanystr
21485459

objem 20 l, ideální k přepravě, přenášení 
a krátkodobému skladování nafty a benzínu, 
uzávěr s těsněním, snadné nalévání pomocí hubice

299,-

Kufr na nářadí Cantilever
22446884

extra odolná konstrukce, robustní 
kovové uzamykatelné přezky, kovové 
kolejnice, vodě a prachu odolný box 
IP53, rozměry: š 31 x d 45,7 x v 23,6 cm

1.190,-

Sada nožů MA 300
11029279

5dílná, sada nožů pro každou příležitost, 
kvalitní kovové pouzdro pro bezpečné 
uchopení, různé šířky nožů, dlouhá výdrž 
díky sadě náhradních čepelí

179,-/ sada

Svinovací metr Magnetic
21441707

5 m, k měření délky a ke kalibraci, 
dobře čitelná stupnice, pouzdro z ABS 
plastu zaručuje dobrou odolnost, 
magnetická koncovka pásky

139,-

Kufr s nářadím WHL
20737102

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

2.290,-

Autopříslušenství 

100%
recyklovatelný

10
0

%
 re

cy
kl

ov
at

el
ný

Přívětivý k životnímu prostředí

10
0

%
 recyklovatelný

Zimní směs 
do ostřikovačů
28746111

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

169,-

KATALOG NÁŘADÍ
A DÍLNA 

26369901
22446884

11029279

21441707

20737102

27884629

24936895

28746111

21485459
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Subresivní substrát 
pro výsev
22746159

15 l, pro výsev a množení, 
s účinkem proti padání klíčících  
rostlin, s tmavou rašelinou 
a perlitem, obsahuje základní 
hnojiva, obohacen houbami

119,-

Předpěstovací truhlík 
kompletní sada včetně noh a transparentního krytu, 
víko s ventilačními otvory, barva: antracit, vhodný 
pro sázení zeleniny, bylin i dalších rostlin, rozměry:

š 37 x d 74,9 x v 76 cm 29054312  798,-
š 58 x d 77 x v 96 cm 29046090 1.350,-

28 mm

Minipařeniště Medium
25087848

rozměry: š 16 x d 47 x v 12 cm, 2x 18 květníků, vyrobeno z plastu, 
vhodné pro výsev a předpěstování sazby

135,-/ 2 ks

Minipařeniště Respana Table
29046425

rozměry: š 29 x d 52,5 x v 18,5 cm, polykarbonát, vhodný pro 
sázení široké škály bylinek i jiných rostlin, víko s ventilačním 
otvorem zajišťující vhodné klima pro pěstování rostlin, moderní 
antracitový design, odolný karbonát se snadno čistí

369,-

Minipařeniště
28370033

rozměry: š 19 x d 58 x v 19 cm, účinný a snadno ovladatelný ventilační 
systém, vyrobeno z plastu, který je bezpečný pro styk s potravinami

485,-

Sadbovací 
tableta
25602126

50 ks, pomáhá 
rostlinám správně 
zakořenit, ze 100% 
kokosového substrátu, 
biologicky rozložitelná, 
neobsahuje rašelinu

235,-

Květináč pro 
předpěstování 
Natur
25599990

26 ks, ∅∅ 6 cm, 
přírodní, pro kvalitní 
zakořenění rostlin, 
vyroben z kokosu, 
neobsahuje rašelinu 
ani chemické přísady, 
biologicky rozložitelný, 
rostlina netrpí kvůli 
přesazování

110,-

Vysoký záhon
27787135

rozměry: š 100 x d 200 x v 76 cm, moderní 
kovový vzhled, vyrobený z pozinku, s antracitovým 
práškovým nástřikem, ocelový plech tl. 8 mm se 
silnými výztuhami, jednoduché sestavení, snadno 
se čistí, antikorozní – velmi dlouhá životnost

5.990,-

Pařeniště na vysoký záhon
29108325

rozměry: š 98 x d 198 x v 23 cm, odolné vůči UV záření, s antracitovým práškovým 
nástřikem, 2 pohyblivé panely, 8mm dvouplášťové polykarbonátové desky

4.390,-

Dřevěný zahradní domek BAUHAUS
22062730 

tloušťka stěny: 28 mm, rozměr soklu: š 3 x d 3 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy: 
š 3,5 x d 3,66 m, celková výška: 2,5 m, impregnované základové hranoly, masivní dřevěná podlaha

44.990,-

Cena montáže od: 6.490 Kč

skladem

Teleskopické zahradní nůžky
24866372 

Starcut 410 Plus, na stromy a keře, na větve do 
∅∅ cca 32 mm, teleskopická rukojeť 230 – 410 cm, 
dosah cca 6,5 m (vč. výšky uživatele), pohodlné 
a přesné stříhání, nože s nepřilnavým povrchem

2.190,-

Aku řetězová jednoruční pila
29166208 

WG324E, vč. aku 20 V / 2 Ah, rychlost řezu 
5,6 m/ s, max. ∅∅ větví 12 cm, lehké a robustní 
provedení, ochranný kryt ruky, vč. nabíječky

3.790,-

28370033

25087848

29046425

29054312

25599990

22746159

25602126

24866372

29166208

22062730

29108325

27787135
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Obal na květináč Dallas Esprit
např. 20252012

∅∅ 7, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 24, 28 a 32 cm, 
materiál: keramika, barva: bílá mat, antracit

od 52,-

Obal na květináč Boston
např. 22596460

∅∅ 13, 14, 16, 19, 21, 24, 27 cm, materiál: 
keramika, barva: bílá

od 105,-

Univerzální kapalné hnojivo
25872600

balení 3 l, koncentrát pro přípravu zálivky, 
podporuje květení, vyvážený obsah živin, 
vystačí na 600 l zálivky

179,-

Pěstební substrát supresivní 
– pro pokojové rostliny
23136443 

balení 15 l, obsahuje houbu Trichoderma 
virens a Metarhizium anisopliae, chránící 
před houbovým onemocněním a poško-
zením hmyzem, obohacen o hnojivo 
se základními i stopovými živinami

132,-

Monstera Minima
Rhaphidophora tetrasperma
79146366

∅∅ kv. 12 cm, pro světlá stanoviště 
bez přímého slunečního svitu, 
menší vzrůst, který ale dohání 
rychlým růstem a drobnějšími 
listy, čistí vzduch

289,-

Begonie
Begonia masoniana
79207768

∅∅ kv. 12 cm, pro nepřímé 
světlo i polostín, vyžaduje 
rosení listů, čistí vzduch

289,-

Aglaonema
Aglaonema commutatum
79213039

∅∅ kv. 14 cm, pro světlá 
stanoviště bez přímého 
slunečního svitu, mírná 
zálivka

298,-

Voděnka
Tradescantia nanouk
79207740

∅∅ kv. 12 cm, pro světlá stanoviště 
bez přímého slunečního svitu, 
ideální vyšší vlhkost vzduchu, 
zalívání do podmisky

189,-

Rajská palma
Kentia, Howea
78668690

∅∅ kv. 21 cm, výška 120 cm, 
pomalu rostoucí, dlouholetá 
pokojová rostlina pro světlá 
a polostinná stanoviště

990,-

Zamiokulkas
Zamioculcas
79160551

∅∅ kv. 21 cm, atraktivní 
a nenáročná rostlina pro 
světlá stanoviště bez 
přímého slunečního svitu

269,-

Monstera skvostná
Monstera Deliciosa
77979609

∅∅ kv. 21 cm, na mechové tyči, 
výška 55 – 65 cm, nenáročná 
a dekorativní interiérová rost-
lina, pro slunná až polostinná 
stanoviště

645,-

Potosovec zlatý
Epipremnum aureum
78668539

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

798,-

Nabídka rostlin na této straně platí od 10. 2. 2023. Upozorňujeme zákazníky na užší sortiment rostlin na této straně v Praze – Pankráci. Veškerá 
fota rostlin jsou pouze ilustrační.

78668690 79160551
77979609

79207768

7921303979207740

78668539

20252012 22596460

25872600

23136443

79146366
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1.990,-

www.bauhaus.cz
podpora@bauhaus.cz

• Brno – Heršpická • Brno – Ivanovice • České Budějovice • Čestlice • Liberec 
• Plzeň – Borská pole • Praha 4 – Pankrác • Praha 8 – Dolní Chabry
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Substrát pro výsev a množení 20 l
25161618

optimální složení pro veškeré výsevy, vyroben 
z nejkvalitnějších rašelin, obsahuje křemičitý 
písek podporující tvorbu kořenů, smáčedlo 
podporuje transport vody a živin k mladým 
rostlinám, huminové látky stimulují tvorbu 
kořenového vlášení

  ušetříte 30 %

69,-

  ušetříte 20 %

1.590,-

Skříňka Venus 55 s umyvadlem
30175516

materiál: lamino, barva bílá, dvířka lakovaná vysoký lesk, rozměry 
skříňky: 52 x 81 x 30 cm, umyvadlo š 55 cm, s přepadem 

Eurobox 60 l
10753223

rozměry: š 60 x h 40 x v 32 cm,  
objem 60 l, stohovatelný, nosnost 25 kg

Bezpečné  
pro potraviny

  ušetříte 33 %

199,-

Rozetové kování Paola
21310870 

BB / PZ – dozický klíč, materiál: nerez, 
vč. spojovacího materiálu

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.

349,-

299,-

nerez

Pytel na zahradní  
odpad
21684760

objem 70 l, výška 70 cm,  
∅∅ 56 cm, materiál  
polyetylen, vysoce pevný  
materiál, zdravotně  
nezávadný

  ušetříte 22 %

17,-

99,-

  ušetříte 14 %

299,-

1.124,-

Set: Primalex Plus barva na stěnu 25 kg  
+ Swingcolor malířský váleček
28513041 + 25889734

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

váleček: délka 25 cm, s držákem, vhodný na interiérové a fasádní 
malířské barvy, vytváří pravidelnou, velmi jemnou kvalitu povrchu

původní cena setu:

  ušetříte 17 %

 

925,-
set: Primalex Plus 25 kg + váleček

25161618

30175516

10753223

21684760

28513041

21310870
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