
























































Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Masivní borovicové 
interiérové dveře 
Orkan
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, 
bez povrchové 
úpravy, kování a zárubní
Eco plné     
1.490,-
prosklené    

1.890,-

Rámová zárubeň

1.050,-

od

1.490,-

m2

469,-

 8 mm
 stupeň zatížení 32

Laminátová podlaha Vinto
lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns, 
záruka 20 let proti oděru

bílé

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm
bílé, akát 1.890,-    
bílý dub 1.990,-

plné, bílé  
898,-
plné, akát nebo bílý dub 
1.290,-
prosklené, bílé 
1.790,-
prosklené, akát 
nebo bílý dub 

2.190,-

Interiérové dveře 
s oblou hranou
šířka: 60-90 cm, levé/ pravé, 
bez kování a zárubní

bílý dub

akát

3D EFEKT

Obložková zárubeň 
pro šířku zdi: 10 nebo 
15 cm, ořech
1.890,-

plné 1.190,-
2/3 sklo 1.850,-
L 2 1.990,-
ETTA 2.090,-
ETTA 5* 2.890,-
*na objednávku

Interiérové dveře 
foliované
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, 
bez kování a zárubní, 
dekor: ořech

ořech

ETTA

Laminátová podlaha My Art
lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace 
kročejového hluku, dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti 
oděru

m2

598,-

 10 mm
 stupeň zatížení 32

 7 mm
 stupeň zatížení 31

m2

298,-

Obložkové zárubně
borovice masiv, pro šířku 
zdi: 9-11 cm nebo 15-17 cm 
1.990,-   

Laminátová podlaha Terra/ Family
lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let 
proti oděru

2/3 ETTA 5

plné L2










