
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 % отстъпка 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: 01.05.2022г. - 31.05.2022г. 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
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Описание 
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Обем: 80

Мощност: 2.4kW
 Енергиен клас: C

Височина: 1125mm
Ширина: 387mm

Дълбочина: 410mm
  Тегло:26кг.

 

  
 Обем:80

Мощност: 3kW
Енергиен клас:C 

Височина: 825mm
Ширина: 435mm

Дълбочина:475mm
Тегло: 21,5кг

 
 

446
лв./бр.

478369

548
лв./бр.

478370

Обем: 80
Мощност: 3 kW 

Енергиен клас: C
Височина: 1125mm

Ширина:387mm
Дълбочина: 410mm

Тегло: 26кг.
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779
лв./м²

4924053321 5930
лв./бр.

496036
496037

лв./м²

6088
лв./м²

49 56
лв./м²

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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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: 01-31.05.2022г.

Поръчки по телефона
и в Интернет:

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



MAPENET 150  
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409969
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Лепило за керамични плочки и 
гранитогрес.Водоустойчиво и 
мразоустойчиво.
Това лепило е предназначено за 
лепене на фаянс, теракот, 
естествен камък , керамични плочки
върху хоризонтални и вертикални 
основи.Използва се на закрито и 
открито.Не позволява свличане.

Eластично водо и мразоустойчиво 
лепило.Подходящо е за лепене плочка 
върху плочка.Отличава се с повишени 
показатели за начална якост; якост на 
сцепление след потапяне във вода. 
Служи за екстериорна и интериорна 
употреба; за влажни помещения.
Подходящо е за лепене на гранитогрес; 
камък.
Дебелина на слой : до 10мм.
Разход: от 2.0÷ 4.0кг/м2 сухо лепило 
(в зависимост от основата).

AVALON TERMO CONTACT - с фибри.
Лепило за лепене и шпакловане на 
EPS, XPS и EPS -F с фибри. Това 
лепило е с висока деформируемост и
здравина за лепене на всички видове
панели; за полагане на 
стъклотекстилна мрежа. Има 
изключителна адхезия към EPS
и XPS. Лесен за обработка и е 
водоустойчиво.
Разход: за лепене -5кг/м2 ; 
за шпакловане - 3кг/м2.

Лепило за лепене на стиропор 
(EPS) и фибран (XPS) на циментова
основа. То е влагоустойчиво; 
мразоустойчиво; паропропускливо.
Лесно е за обработка.

Лепило за керамични плочки и 
гранитогрес.Това лепило е на 
циментова основа и има 
повишена механична якост,
здравина и сцепление. То е с 
кварцов пясък, минерални  
пълнители и полимерни 
добавки.Използва се за 
екстериорна, интериорна 
употреба и влажни помещения;
 за стени и подове при 
нормално натоварване.
Дебелина на слой : до 5мм.
Разход: от 2 до 4кг/м2  
сухо лепило (в зависимост на 
основата).

Супер гъвкаво лепило за 
плочки за критични основи.
Предназначено е за поставяне
на керамични и каменни 
плочки върху деформиращи 
се основи. Препоръчва се за 
поставяне на плочки върху 
подово отопление, тераси, 
вани, басейни. Има 
изключителна
висока сила на сцепление и 
крайна якост; много висока 
гъвкавост.Употребява се на 
закрито и открито.

27 95
лв./бр.

108999

12 19
лв./бр.

493988

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

975
409177

лв./бр.25КГ.
РАЗФАСОВКА 

865
409175

лв./бр.25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

КЛАС
C1TE

КЛАС
C1T 25КГ.

РАЗФАСОВКА КЛАС
C2T

25КГ.
РАЗФАСОВКА КЛАС

C2TES1

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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ЛЕПИЛА И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕНИ
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104лв./бр.
19

438226

1 99
106205

лв./м² 1 39
440812

лв./м²

2029
лв./бр.

402528

15 55
лв./бр.

494441
41 05

лв./бр.
492021

������� ��

���������� ����

����

������

������������

��

������ ������

Саморазливна нивелираща 
смес от 1 до 20мм преди 
полагане на плочки и подови 
настилки.
Широко приложима за 
подово отопление. Използва 
се за вътрешно приложение.
Разход:1.5кг/мм/м2.

Еднослойна гипсова машинна 
мазилка за постигане на 
гладки повърхности.
Лесна за полагане.
Полага се на фини шпакловки,
на тапети. Използва се върху 
тухли, бетон, зидарии.
Подходяща  е за вътрешно 
приложение в жилищни и 
мокри помещения.

Полимерно лепило с фибри 
(сиво) за плочки, гранитогрес 
и камъни на циментова основа.
Има отлична адхезия; 
разширено отворено време; 
добра устойчивост на плъзгане.
Хидроустойчиво и 
мразоустойчиво. Използва се за
залепване на фаянс; теракот; 
за бани и мокри помещения.
За външна и вътрешна 
употреба.

Двукомпонентна хидроизолация 
Мапей (A + B) сива.
Приложение:  бани, балкони, 
малки тераси, плувни басейни, 
подземни конструкции и 
резервоари за вода.
Разходна норма :1.9кг/м2 за мм.
Разфасовка:25кг. 
(Comp. A=20кг + Comp. B=5кг)

Унифор гипсова шпакловка.
Гипсова шпакловка с повишени
якостни показатели и удължено 
време на свързване.
Използва се върху мазилки,
бетонови повърхности.
Разфасовка: 18кг. Каменнa вата  на плочи (фасадна) 

ROCK CONTACT /5см/ 1200x600мм 
(плътност 100кг/м3) 

Каменнa вата  на плочи (фасадна)
ROCK CONTACT / 8см/ 1200x600мм
 (плътност 100кг/м3) 

Каменнa вата  на плочи (фасадна) 
ROCK CONTACT / 10см/ 1200x600мм 
(плътност 100кг/м3) 

Каменните вати (фасадни) ROCK CONTACT са
незапалими , топло и звукоизолиращи плочи, 
изработени от базалтов камък
със свързващо вещество.ROCK CONTACT 
са плочи от каменна вата , предназначени в 
гражданско и промишлено строителство
като фасаден топлоизолационен слой за ново 
строителство и реконструкция на сгради и
съоръжения.) 

CERESIT CT 325 - Армираща 
фибростъклена мрежа.
Армираща фибростъклена мрежа на 
рула с дължина 50м и ширина 1.1м.
Служи за предотвратяване появата на 
пукнатини.Устойчива на въздействието 
на алкални среди;
както и на късане и хлъзгане.
Плътност:160гр./м2
1 ролка =55м2

Стъклофибърна мрежа за изолация.
Използва се за топлоизолационни 
системи ETIC, за производство на 
профили, за подсилване на вътрешни и 
външни мазилки и мозайки.

Плътност:145гр./м2
1 ролка =50м2

SINIAT NIDA Profesional e фугопълнител.
Това е готов минерален прах на базата 
на гипс, с бял цвят, предварително 
смесен с минерални примеси и 
специални добавки, които осигуряват 
повишено залепване.Използва се за 
запълване и завършване на фуги между
гипсокартон и плоскости.
Среден разход: приблизително 
250÷300гр./м2.
Смесване: 4-5л вода /5кг.
Разфасовка:25кг
.

Битумна , еднокомпонентна, 
обмазна хидроизолация, 
съдържаща полистиролови 
сфери. Тя е без разтворители. 
Използва се за хидроизолация 
на тухлени и подпорни стени; 
бетонови фундаменти, които са
подложени на голямо 
натоварване.
Разход:2.6кг/м2 за 3мм сух слой.
Разфасовка:19,5кг. (30л.)

Битумна, хидроизолираща 
емулсия със стандартна 
употреба.Тя се използва за 
хидроизолиране на 
хоризонтални и 
вертикални повърхности като 
основи, подпорни стени.Тази 
битумна емулсия се използва 
също за лепене на изолационни
материали като фибран (XPS), 
каменна вата.
Разход като грунд: 0.5кг/м2 
за 1мм дебелина изсъхнал слой.

Пастообразна, ръчна  и машинна 
шпакловка, готова за употреба.
Използва се завътрешно 
приложение. Съдържа вода, 
минерални пълнители, целулоза. 
Лесна за обработка, с отлична 
покриваемост, бяла, с матова 
повърхност; с кратко време 
на втвърдяване. Използва се на 
закрито, върху циментови гипсови 
мазилки; по стени и тавани; върху 
бетонни повърхности.

Максимална дебелина на слоя:3мм (при полагане на 2 ръце).
Разход:около 1.6кг/м2 при 1мм дебелина.

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

13 35
лв./бр.

479978

12 65
лв./м²

497788

1889
лв./м²

497789

2365
лв./м²

497790
18 КГ.

РАЗФАСОВКА 

8379
лв./бр.

445476

4533
лв./бр.

470952
10 39

лв./бр.
477459

20КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

899
118573

лв./бр.25КГ.
РАЗФАСОВКА 

25КГ.
РАЗФАСОВКА 

20КГ.
РАЗФАСОВКА 

A 5B
КГ.

РАЗФАСОВКА 

19,5КГ.
РАЗФАСОВКА 

КЛАС
C2TE
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Разфасовка: 1L, 3L, 10L
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лв./бр.
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18 99
лв./бр.

ЦЕНИ ОТ:

433890395
лв./бр.

949
лв./бр.

ЦЕНИ ОТ:

2559
лв./бр.

111753
3669

лв./бр.
444518

471849
486981

1175
лв./бр.

ЦЕНИ ОТ:
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БОИ, ГРУНДОВЕ И ЛЕПИЛА



449352
232лв./бр.

99

2295
лв./бр.
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79 99
лв./бр.
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18 59
лв./бр.

116631

Ние градим Вашите мечти

Поръчки по телефона
и в Интернет:

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

МЕЖДУСЕЗОННА РАЗПРОДАЖБА

СЕЛЕКЦИЯ
ПР     ДУКТИ С      ТСТЪПКАПР     ДУКТИ С      ТСТЪПКАПР     ДУКТИ С      ТСТЪПКАПР     ДУКТИ С      ТСТЪПКА

ТОЗИ МЕСЕЦ

ТOП

8099
лв./бр.

404676

Ние градим Вашите мечти

6

ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН
ПЕТЪК ОТ МЕСЕЦА -10 

ВСЯКА НЕДЕЛЯ
от 11:00 до 14:00 -5 %

Ние градим Вашите мечти

Период на брошурата: 01-31.05.2022г.

Каска с електрическа изолация 
440V. PE LD колан с регулиране 
на размера от 53 см. и 62 см. 
Възможност за поставяне на 
антифони.

529
402937

лв./бр.
116655

421лв./бр.
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РАЗМЕР M
РАЗМЕР  L
РАЗМЕР  XL
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Продуктите могат да бъдат изчерпани още в първите дни на търговската акция.

СЕЛЕКЦИЯ
ТОЗИ МЕСЕЦ

ТOП ПР     ДУКТИ С      ТСТЪПКА

%
НАПРАВЕТЕ ПРИ 

НАС ВАШИЯТ 
ИНДИВИДУАЛЕН

3D ПРОЕКТ ЗА БАНЯ
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Oбем на двигателя: 36.3 cc.
Мощност на двигателя: 1.4 kW/1.9 к.с.
Обща дължина 1.8м
Режещ инструмент -
Двустранен нож
Вместимост на резервоара - 0,53л.
Звукова мощност - 106,0 db (a)
Гориво: бензин
Тегло: 5.9 кг.
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Номинална консумирана мощност 500 W
Обороти на празен ход 800 – 1.900 1/min
Въртящ момент: 
- макс.(тежък случай на завиване)250Nm
- макс. лек случай на завиване)160Nm
Захват на инструмента 
Външен квадрат 1/2"
Номинални обороти 500 – 1.300 min-1
Размери на инструмента: 
(дължина) 315 mm
(височина)200 mm
Тегло: 3,2 kg

• Корпусът на редуктора може да се 
завърта на 90° за удобство при 
работа.  
• Изключително здрав и надежден 
редуктор.
• Меката гумирана дръжка осигурява 
по-голям контрол и намалява умората 
при работа.
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Механичен сейф за 
пушки
Модел: G1300K3
Материал: стомана
Прахово боядисан
4 точково заключване

Напрежение: 18 V
Капацитет на батерията: 5.0 Ah
Вид на батерията: Li-Ion
Вид на мотора: безчетков
Обороти на празен ход: 0 - 1100 min-1
Тип на захвата: SDS-plus
Удари в минута: 0 - 4600 min-1
Енергия на удара: 2.1 J
Вградено осветление: да
Тегло: 3 kg 

Акумулаторен безчетков перфоратор. 
Капацитет на пробиване: бетон -  24 мм; 
дърво - 26 мм;
стомана - 13 мм. 
Батерии: 2 бр. x 5Ah/Li-Ion. Куфар. 
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Weld G3Si1 е продукт на ESAB - 
плътна поменднена тел за MAG 
заваряване на нелегирани и 
нисколегирани (C/Mn) конструкционни
стомани. Телта покрива напълно 
изизискванията на стандарта 
EN ISO 14341-A - G3Si1, има добри 
заваръчно-технологични 
характеристики и предлага 
отлично съотношение 
качество, цена.
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Консумирана мощност: 850 W
Присъединяване на инструмента: M14
Ключ: Променлива скорост
Максимален капацитет на разбъркване:30 kg
Обороти на празен ход: 0 - 550 об. /мин.
Максимален въртящ момент: 35 Nm
Максимален диаметър на бъркалката:120 mm
Напрежение/честота: 
220-240 ц V / 50-60 Hz.
Тегло: 2,6 kg

Външен диаметър: 6 mm
Дължина: 55 mm
Материал: стомана
Покритие: поцинковано
За ключ: 13 mm
Приложение: бетон, 
плътен камък 

Външен диаметър: 25 мм
Дължина: 80 мм
Вътрешен диаметър: М20 мм
Материал на артикула: 
стомана
Покритие: цинково 

�¾³��¸	���������

Диаметър: ф8 mm 
Дебелина: 140мм

Ширина:   13см.  
Височина: 8.5см. 
Дължина: 100см.  
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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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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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ГРАНИТОГРЕС, ТЕРАКОТ И ФАЯНС

СЕЛЕКЦИЯ
ТОЗИ МЕСЕЦ

ТOП ПР     ДУКТИ С      ТСТЪПКА
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