
ЯМБОЛ
 ЦЕНТЪР

Адрес: Е-mail:

СЛИВЕН При покупка на тежки или 
едрогабаритни стоки над 300лв.

(в рамките на града)

ТРАНСПОРТНИ
УСЛУГИ

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ
УСЛУГИ С КРАН

ПЛАЩАНЕ 
С КАРТА

ПОРЪЧКИ НА
КЛИЕНТА

ТОНИРАНЕ
НА БОИ

БЕЗПЛАТЕН
ПАРКИНГ

ПОКУПКИ НА
ИЗПЛАЩАНЕ

BLACK FRIDAY

ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН
ПЕТЪК ОТ МЕСЕЦА -10 

ВСЯКА НЕДЕЛЯ
от 11:00 до 14:00 -5 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАЗАРУВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕ!

ЕЛХОВО

Ние градим Вашите мечти!

Посочените цени са за 1 брой в български лева с включен ДДС. Цените са валидни за
периода на промоцията/брошурата или до изчерпване на наличности. Възможни са 
неточности и печатни или предпечатни грешки в изображенията или текстовете. Не 
носим отговорностпри неточности или грешки свързани с описанията на продуктите и 
техните характеристикии заглавия. Поради технически особености на печата е възможно 
изобразените цветове или детайли да се различават от оригиналните. Обозначените като 
предишни (стари) цени, са продажните цени преди началото на акцията. Декорацията не 
евключена към цената на продуктите. Запазваме си правото на промени.

* промоцията не важи за стоки закупени 
от база “ABC”- Околовръстен път Юг

* безплатният транспорт не важи за стоки с допълнителен % 
oтстъпка и в дните на ЧЕРЕН ПЕТЪК И HAPPY HOUR*

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ

ИЛИ
ПОЛЗВАЙ

БЕЗПЛАТНО

Адрес: гр. Ямбол,
ул. “Индже войвода” 
№35

abc_en@abc-enginering.eu

Работно време:
От Пон. до Петък:

Събота: 
Неделя: 08:00 - 14:00ч.

08:00 - 19:00ч.
08:00 - 16:00ч.

Период на промоцията: 01.06.2022г. - 30.06.2022г. Поръчки по телефона
и в Интернет:
+359 46 66 54 80
+359 893 63 86 63
www.stroitelni-materiali.eu
www.abc-enginering.eu
abc_en@abc-enginering.eu

%
%

Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu

Описание ТРАНСПОРТНИ
УСЛУГИ

ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ
УСЛУГИ С КРАН

ПЛАЩАНЕ 
С КАРТА

ПОРЪЧКИ НА
КЛИЕНТА

ТОНИРАНЕ
НА БОИ

БЕЗПЛАТЕН
ПАРКИНГ

ПОКУПКИ НА
ИЗПЛАЩАНЕ

Ние градим Вашите мечти
Период на брошурата: 01-30.06.2022г.

Поръчки по телефона
и в Интернет:

046/ 46 66 54 80
+359 893 63 86 63
www.stroitelni-materiali.eu
www.abc-enginering.eu
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492407
2499

лв./бр.

497900
17 99

лв./бр.

645
лв./бр. 7 49

лв./бр.

492406
2499

лв./бр.

478350
16 99

лв./бр.
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25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

40КГ.
РАЗФАСОВКА 

UNITHERM PT310

NIDA BOARDFIX

UNITHERM PT320

FUGENFÜLER LEICHT  FLEX

23 15
лв./бр.

107629

SINIAT

11 65
лв./бр.

119854

11 95
лв./бр.

120824

1945
лв./бр.

410537

1079
лв./бр.

493989
1315

лв./бр.
493990404874

1309
лв./бр.

MAPEI

CM 11 PLUSMAPEI

MAPEI

AVALON

ADESILEX P7DEVNYA 
CEMENT

KNAUF

CERESIT

BAUMIT

UNIPRO     UNIPRO     

625
лв./бр.

451877

12 65
лв./бр.

428870
2885

лв./бр.
100504

CEMENT BRAVO 

 MAPETHERM AR3

CM 16 FLEX

MPA 35

КERABOND T

Суха смес на гипсова основа със 
специални добавки.
Използва се за запълване на фуги 
с армираща лента.
Лесна за шпакловане; има добро 
сцепление към повърхността.
Прилага се за залепване на профили 
и плоскости.

Варо-циментова машинна мазилка 
с пердашена структура. Използва 
се за външно и вътрешно 
приложение.
Има добра паропропускливост; 
възпрепятства проникването на
 вода.Използва се за ръчно и 
машинно нанасяне.
Разходна норма:около 15кг/м2 
при 10мм.

Лепило за керамични плочки за
закрито и открито и гранитогрес 
на закрито в сухи и влажни 
помещения.
Нанася се лесно.
Ускорява работата.

Многофункционално лепило на 
циментова основа без вертикално 
приплъзване  за лепене на 
керамични
плочки (дебелина на слоя 
на лепило до 5мм).
Разходна норма:2-5кг/м2.

Еластично лепило за керамични плочки и 
гранитогрес върху деформируеми основи.
Служи за лепене плочка върху плочка.
Идеално за тераси и гранитогрес на 
закрито и открито.Служи за полагане
на керамични плочки, фаянс, теракот, 
естествен камък,гранитогрес...

 

Toва гипсово лепило има висока 
адхезия и пластичност. Подходящо 
е за нанасяне върху гипсокартонени 
плоскости; за лепене
и ремонт на тухли, бетон, 
изолационни панели , фуги с 
ширина над 3мм. Има удължено 
време за работа.

Лепило-шпакловка за топлоизолация с
фибри (бяла).
Шпакловъчно лепило на циментова основа 
с кварцов пасък и подсилена формула с 
фибри. Отличава се с висока
здравина, еластичност и пластичност.
Използва се за вътрешно и външно 
приложение.Подходящо е за лепене и 
шпакловане на
изолационни продукти от екструдиран и 
експандиран пенополистерол.Прилага се
 при самостоятелно шпакловане.
Дебелина на слой : Залепване:2÷3мм ;
Шпакловане:3~4мм.
Разход: Залепване:3~3.5кг/м2 ; 
Шпакловане:4~4.5кг/м2.

Висококачествено лепило на циментова 
основа без вертикално приплъзване за 
керамични плочки и гранитогрес.
Лесен за работа.Отлично залепване към 
всички материали,които се използват в 
строителството.
Втвърдява се без съществено свиване.
Има удължено отворено време.
Полага се на гранитогрес, керамични 
плочки, мозайка,камък.

404596
15 79

лв./бр.
103082
12 35

лв./бр.

КЛАС

C1T

КЛАС

C2Т

КЛАС

C2TE

CERESIT

Този цимент се използва за армиран 
и неармиран бетон ; в бетонните 
пътища; в мазилките; в шпакловките.
Използва се при темпеартури от 
5˚C до 30˚C.
Марка: 42,5 N.

Лепило - шпакловка за 
топлоизолация. Лепило за лепене
на EPS, XPS и минерална вата  
на циментова основа 
върху бетон , бетонови блокчета.
То е влагоустойчиво, 
мразоустойчиво и паропропускливо.
Основно се използва за 
лепене ишпакловане  за 
топлоизолация и 
каменно-минерална 
вати по фасади.

Гъвкаво тънкослойно лепило с фибри 
за полагане на керамични плочки; 
гранитогрес, плочки от естествен 
камък.
Има силно сцепление.Лесно се нанася 
въру тераси; мокри помещения.
Използва се на открито и закрито.
Устойчиво върху подово отопление.

Лепило-шпакловка за 
топлоизолация с фибри (сива).
Шпакловъчно лепило на 
циментова основа с кварцов пасък
и подсилена формула с фибри. 
Отличава се с висока
здравина, еластичност и 
пластичност.Използва се за 
вътрешно и външно приложение.
Подходящо е за лепене и шпакловане на
изолационни продукти от екструдиран и 
експандиран пенополистерол.
Дебелина на слой : 
Залепване:2~3мм ; 
Шпакловане:3~4мм.
Разход: Залепване: 3~3.5кг/м2; 
Шпакловане:4~4.5кг/м2.

КЛАС

C1T

Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu

Ние градим Вашите мечти Ние градим Вашите мечти

2 3

ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ
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25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

TERMO ECO БЯЛОTERMO ECO 

СТИРОПОР  EPS ГРАФИТЕН GKB 

GKB 

1919
лв./м2

498417

1475
лв./бр.

422674
1139 

лв./бр.
422675

SINIAT FIBRAN XPS GF

AVALON

KNAUF AVALON 

AVALON

Плоскостите FIBRAN XPS GF представляват 
термоизолационен материал (XPS) ,произведен от 
полистиренс различна дебелина.Тези плоскости са със 
стандартния цвят-зелен.
Използват  се за корнизи; фасадни стени;окачени 
тавани; сандвич панели; ETICS фасадни системи.

Цена

Цена

АРТ.
Номер

Цена
АРТ.
Номер

115751
115753
115754
115742
117623
118122
442319

4,31 лв./бр.
6,34 лв./бр. 
8,47лв./бр. 
10,57лв./бр. 
12,67лв./бр. 
16,91лв./бр. 
21,11лв./бр.

Това са черни фасадни плочи от експандиран 
полистирен. Строителен материал за външна 
топлоизолация. Материалът е несвиваем, устойчив на 
стареене и трудно горим.Отличава се с отлични 
топлотехнически характеристики, много добър коефициент
на шумоизолационни свойства, дифузионно съпротивление, 
осигуряващ „дишане“ на изолираните kонструкции и 
много добри  шумоизолационни свойства; не се 
деформират и свиват; с висока паропропускливост.

 

Лепило за лепене и шпакловане 
(бяло) на EPS и XPS с фибри  на стени 
или тавани директно върху мазилка, 
бетон.
Лепило-шпакловка , състоящо се 
от цимент, синтетични смоли и 
специални добавки.
Подходящо за саниране на сгради, 
изолация под керемиди,подова изолация.
Използва се за външна и 
вътрешна изолация.

Лепило-шпакловка за EPS и XPS  с 
фибри; състоящо се от цимент, фин 
пясък ,синтетични смоли.
Разработен продукт на Авалон в 
Sassuolo (Италия).
Подходящо е за саниране на сгради; 
подова изолация.
Влаго и мразоустойчиво;високо 
устойчиво на удар.

гипсокартон 
9.5мм 

гипсокартон 
12.5мм 

407889
115970
116183
115972

418851

418850

4,95лв./м2 
 
5,15лв./м2 

4,55лв./м2 
4,55лв./м2 
4,95лв./м2 
4,95лв./м2 

Гипсокартона е строителен материал,който представлява
панел от два листа хартия или картон между които има 
гипс с дебелина около 1-2см. Използва се за облицовка 
на стени, окачени тавани, преградни стени. Отличава се 
с  здравина; отлично качество; лесна обработка и монтаж.
Тези плоскости са проектирани да издържат на тежки 
условия.

Гипсокартона е строителен материал,който представлява 
панел от два листа хартия или картон между които има 
гипс с дебелина около 1-2см. Използва се за облицовка на 
стени, окачени тавани, преградни стени. Отличава се с  
здравина; отлично качество; лесна обработка и монтаж.

Гипсокартон SINIAT GKB 9.5мм 
и обикновен 12.5мм.

Гипсокартон Кнауф
GKB 9.5мм/ 

 12.5мм
Стиропор EPS Графитен  
/10см/; размер 
на стиропор  
1000x500x100мм ; 
(плътност 14~16кг/м3)

 

899
лв./бр.16 75

лв./бр. 4949771

ЦЕНИ ОТ:

VITEX 
VISTA PLUS 
ИНТЕРИОРНА БОЯ  
БЯЛА  
3/9L 

TYTAN    
ПЯНА РЪЧНА  
Professional  02   
750ML   

KITTFORT - ГРУНД PRIMA    
ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ И 
УКРЕПВАЩ КОНЦЕНТРАТ    
РАЗРЕЖДАНЕ 1:10   
1L  
   

ПРОПУСКЛИВО ФОЛИО
170ГР 1.5/50СМ NEXOFOIL
BG/56031310170   
   

COLOR LINE ИНТЕРИОРНА 
БОЯ БЯЛА ДИШАЩА 
(ПАРОПРОПУСКЛИВА)УСТОЙЧИВА 
НА СУХО ТРИЕНЕ
ВИСОКОПОКРИВАЩА 
4КГ=50М2 ЗА 1 СЛОЙ  
   

COLOR LINE ИНТЕРИОРНА БОЯ 
ЦВЕТНА -НАСИТЕНИ 
ЦВЕТОВЕ ДИШАЩA
(ПАРОПРОПУСКЛИВA)  
УСТОЙЧИВA НА СУХО ТРИЕНЕ 
ВИСОКОПОКРИВАЩA  
4КГ=50М2 ЗА 1 СЛОЙ  
  
   

TYTAN    
ПЯНА ПИСТОЛЕТНА 
Professional  02   
   

VITEX-DIAXYL 
ЛАК НА ВОДНА 
ОСНОВА ЗА ДЪРВО 
РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ 
750ML 

VITEX VI  
БОЯ ЗА МЕТАЛ  
РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ 
650ML 
 

VITEX
СПРЕЙ ПРОТИВ 
МУХЪЛ И ПЛЕСЕН
500ML
 
 

2979
лв./бр.

469571
16 99

лв./бр.
469559
2399

лв./бр.

679
471853

лв./бр.

1 68
498361

лв./м²

7 59
469538

лв./бр.

949
лв./бр.949

лв./бр.

/2см/  1250x600x20мм
/3см/  1250x600x30мм
/4см/  1250x600x40мм
/5см/  1250x600x50мм
/6см/   1250x600x60мм
/8см/   1250x600x80мм

/10см/ 1250x600x100мм

FIBRAN XPS GF
АРТ.
Номер

9.5мм; 1200x2000x9.5мм 
9.5мм; 1200x2600x9.5мм 

12.5мм; 1200x2000x12.5мм 
12.5мм; 1200x2600x12.5мм 

Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu
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145 99
лв./бр.

482848
8599

лв./бр.
482853

75 99
лв./бр.

482837

78 99
лв./бр.

491955
6999

лв./бр.
491956

78 99
лв./бр.

491958

478525
478526

496237 478533

478532

Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu
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ЕЛЕКТРОТЕХНИКА



Яке - двуцветно с висока права яка. 
Закопчаване с цип покрит с пластрон,
фиксиращ се с тик-так копчета. Платки
на раменете подсилени с Oxford 600D. 
Светлоотразителен паспел по контура 
на платки и ръкав. Двуцветни горни
джобове с мех. Двоен ляв горен джоб 
с цип. Долни вътрешни джобове с цип. 
Джоб за химикалка на ляв ръкав.
Регулиране на маншета и подгъва с 
щрифелка и тик-таккопчета.

 

Панталон - двуцветен, с частичен 
ластик в талията. Функционални 
наколенки от Oxford 600D и
светлоотразителен паспел в горния 
край. Предни вътрешни джобове. 
Задни джобове с мех и капаци,
закопчаващи се с велкро. 
Мултифункционални
странични и инструментални джобове.
Широки гайки на колана. Долната част
на крачола е под форма със
светлоотразителен паспел и 
подсилена от Oxford 600D.

 

Двуцветен полугащеризон изработен от 
висококачествен 100% памучен плат със 
светлоотразителни паспели и елементи. 
Използвана технология Re-flect. Вътрешни 
платки и детайли в контрастен цвят. 
Подсилени вътрешни шевове. Два предни 
джоба – тип италиански и един обемен на
предната платка с капак с велкро. Наколенки 
с отвор отдолу. 
Колан с широкигайки и частичен ластик в 
гърба. Регулируеми презрамки с частичен 
ластик.

 

Къси панталони - двуцветни, 
с частичен ластик в
талията. Предни вътрешни 
джобове. Задни джобове
с мех и капаци, закопчаващи се 
с велкро. Мултифункционални 
странични и инструментални
джобове. Широки гайки на колана.

 

Полугащеризон - двуцветен, с регулируем 
ластик в талия и висок гръб. Функционални
наколенки отOxford 600D и 
светлоотразителен паспел в горния край.
 Джоб на предна платка с плохи и 
разделения за химикал и инструменти. 
Затваря се с капак с велкро. Предни 
долни вътрешни джобове. Задни джобове
с мех и капаци. Мултифункционални 
странични и инструментални джобове. 
Регулируеми презрамки с ластик към 
гърба. Подсилена от Oxford 
600D.
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6 90
лв./бр.

498090
3800

лв./бр.
520400

4000
лв./бр.

502900

4300
лв./бр.

032304

2900
лв./бр.

041401
3900

лв./бр.
040601

4900
лв./бр.

031801
4900

лв./бр.
051001
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S1P • ЛИЦЕВА ЧАСТ: Телешка кожа 
• БОМБЕ: стоманено 
• В ПОДМЕТКАТА: Метална 
противопробождаща вложка 
• ХОДИЛО: Двуслоен полиуретан,
мaсло устойчиво, противохлъзгащо 
със система 4х4 GRIP, абсорбиращо 
енергията с технология REBOUNCE,
с висока износоусточивост. 
• СТЕЛКА:Сменяема, поглъщаща 
влагата, антибалктериална,
дишаща. 
• ПОДПЛАТА: Синтетична, дишаща с
технология AIRFLOW 
• ЕКСТРА: Контрастни и
светлоотразителни елементи, 
технология RE-FLECT.

 

• КАТЕГОРИЯ: 01 SRC •
ЛИЦЕВА ЧАСТ: Велур и текстил •
ХОДИЛО: Двуслоен полиуретан,
масло-киселинно устойчиво,
противоплъзгащо, антистатично
• СТЕЛКА: Анатомична, дишаща,
износоустойчива • ПОДПЛАТА:
Дишаща

 

•  Материал: поликарбонат, 
пластмаса
•  Предназначение: предпазни 
средства
• Оптичен клас 1
• Стандарт: EN166 EN170
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Двуцветно яке изработено 
от висококачествен
100% памучен плат със 
светлоотразителни паспели и
елементи. Използвана 
технология Re-flect. Фианки,
детайли и ципове в контрастен 
цвят. Висока яка. Закопчаване с
цип покрит с платстрон, затварящ
се с тик-так копчета и велкро. 
Два горни обемни джоба с капак 
и велкро, десният е двоен с цип. 
Два долни джоба с цип. 
Регулируеми колан и маншети с
щрифелки и тик-так копчета.

 

41 00
лв./бр.

052304
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Двуцветен панталон изработен от 
висококачествен 100% памучен плат
със светлоотразителни паспели и 
елементи. Използвана технология 
Reflect.  Подсилени вътрешни
шевове. Два предни джоба – тип 
италиански. Един страничен и два
обемни задни джоба с капак и велкро. 
Наколенки с отвор отдолу. Закопчаване
 с цип и метално копче.

 

3300
лв./бр.

042004
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4000
лв./бр.

500200

• КАТЕГОРИЯ: S1P SRC • ЛИЦЕВА
ЧАСТ: Велур • БОМБЕ: Стоманено •
В ПОДМЕТКАТА: Стоманена пластина
• ХОДИЛО: Двуслоен полиуретан,
масло и киселинно устойчиво,
противоплъзгащо, антистатично
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Двуцветни къси панталони изработени 
от висококачествен 100%
памучен плат със светлоотразителни 
паспели и елементи. Използвана
технология Re-flect. Вътрешен колан 
и детайли в контрастен цвят.
Подсилени вътрешни шевове. 
Два предни джоба – тип италиански.
Един страничен и два обемни задни 
джоба с капак и велкро.
Инструментален двоен джоб вдясно. 
Колан с широки гайки и частичен
ластик в гърба. Закопчаване с цип 
и метално копче.

 

27 00
лв./бр.

042104
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Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu

Ние градим Вашите мечти Ние градим Вашите мечти

12 13

РАБОТНО ОБЛЕКЛО



������������
��		����������������
	���	�
�
�

�

����� �������
�����������
�	��	�
��

37 99
лв./м²

498675
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37 99
лв./м²

498674

���������¿���
�ÀÀ��½��

�
�	
¸�
ÀÀ
��¦»¤½£»����¤¤Á�
�
��

27 99
лв./м²

498625
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39999
лв./бр.
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34999
лв./бр.
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лв./м²

498411
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19 59
лв./м²

498410
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699
лв./м²

498734
1099

лв./м²
478372

НАПРАВЕТЕ ПРИ НАС 
ВАШИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН

3D ПРОЕКТ ЗА БАНЯ
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Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu Посочените цени са за брой в български лева с включен ДДСПосетете нашия уебсайт www.abc-enginering.eu

Ние градим Вашите мечти Ние градим Вашите мечти
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492906


