
брошура, валидна ot 15.09 до 14.10.2017
пазарувайте и online
 www.enikom-m.com 

+ безплатни 
транспорт, 
разнос и монтаж

* безплатните услуги за уредите са валидни само 
   при покупка с кухня с монтаж от еником-м.

за кухненски плотове от 
ултра-компактна повърхност-12%    

THE ORIGINAL QUARTZ

THE ORIGINAL QUARTZ

за кухненски плотове от 
кварцов камък-12% 

бул. “Царица Йоанна” 102 
на 500 м от метростанция “Люлин”

Посетете 

най-големият ни магазин 

в Люлин 2-13%
отстъпка 
за всички 
мивки и 
смесители

-3% при покупка на 2 уреда; -5% при покупка 
на 3 уреда; -7% при покупка на 4 уреда ; 
-10% при покупка на 5 уреда

-10%до

за всички 
електроуреди 
с марка теКа

месец на

кухнята
Всеки кЛиент, закупиЛ кухня по индиВидуаЛен проект 
на стоЙност над 900 ЛВ. поЛучаВа отстъпка:

-23%
за кухни с фронт, изработен 

от ПДЧ

-27%
за кухни с фронт, изработен 

от Масив, Лакобел, 
MDF с покритие 
боя лак, акрил

-30%
за кухни с фронт, изработен 

от MDF с покритие 
PVC фолио 

или боя металик 
• посочените отстъпки не важат за аксесоари, осветление, електроуреди, мивки, смесители и плотове от камък. при комбиниране на материали на 
фронтове (MDF, пдч, масив), посочените отстъпки за всеки използван материал се запазват. • промоцията е валидна за следните    модулни системи:
рим стандарт, рим профил, оптима, стил алуминиев кант, стил гланц, Виена масив, прага, Милано, интегра, сиена, Матера акрил, омега профил, 
омега фурнир, омега софт, омега винтидж, Болеро стандарт, Болеро лак, прего практик, прего стандарт, прего ал.профил, прего профил, прего лак, 
прего полиглос, прего Regina, Modern, Evergreen, Highline, Comfort.

за ВсиЧки кухни изВЪн ПроМоЦиЯ 
БЕЗПЛатЕн тРанСПОРт, РаЗнОС И МОнтаЖ

* важи за района на гр. софия и гр. перник. пълните условия може да видите на www.enikom-m.com.

* с допъЛнитеЛна регистраЦия
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бЛок кухнЯ СЕЛЕна 0102900000504 • размери: ш220 х д60 х в205 • фронт: ПдЧ • цвят: дъб ойстър + 
шампейн • включен плот в цената • възможност за допоръчка на модули 

399 лв.
519 лв.

120 лв.

стара Цена

пестите

наЛично на скЛад ВкЛючени В Цената: 
пЛот 38 ММ, МеханизъМ за БутиЛки и оБкоВ 

ВъзМожност за допоръчка на МодуЛи
наЛично на скЛад ВкЛючен В Цената пЛот 

ВъзМожност за допоръчка на МодуЛи

бЛок кухнЯ наРнИя 0102900000515 • размери: ш200 х д60 х в206 
• материал: ПдЧ • цвят: бял гланц + vendemia

579 лв.
699 лв.

120 лв.

стара Цена

пестите

* кухнЯ Вариант ЕнИкОМ 200 см

200 см

Кухня вариант “Еником 200 см” с размери 
Ш200 х Д60 х В223 е подходяща за малки 
помещения. Създадената конфигурация 
е за по-лесно ценово сравнение на кухни 
с различни материали на фронта и от 
различни модулни системи.
Цената на кухнята е за кухненските шкафове от 
съответния материал на фронта на показаната модулна 
система с включен термоплот. Не включва електроуреди, 
мивка, смесител и аксесоари.

БордоВа МиВка BLANCO

99.-
137.-

38.-

стара Цена

пестите

• мивка Stylo 1C 
   75 годни гаранЦия
• смесител Inca висок
   6 години гаранЦия
• дозатор за течен сапун

• наЛично на скЛад

278.-
249.-

TEkAwAy пакет 
STyLO 1C

кухнЯ от сериЯ РИМ, МоДуЛна систеМа РИМ СтандаРт • материал: ПдЧ гланц • размери: ш260 х д60 х в207 
• цена за показаната конфигурация: 1370 лв.   1055 лв. • Цената не включва смесител, мивка, електроуреди, аксесоари.

 изБор от 10 ЦВята за ЛиЦе

 изБор от 30 ЦВята за терМопЛот

 индиВидуаЛно проектиране според 
       поМещението и изискВанията на кЛиента 

 изБор от 24 ЦВята за ЛиЦе

 изБор от 28 ЦВята за терМопЛот

 индиВидуаЛно проектиране според 
       поМещението и изискВанията на кЛиента 

кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

684 лв.
кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

1155 лв.1500 лв.

345 лв.

стара Цена

пестите

СЕга С -23% 

СЕга С -23% 
кухнЯ от сериЯ БОЛЕРО, МоДуЛна систеМа БОЛЕРО СтандаРт • материал: ПдЧ гланц 
• размери: ш245 х д60 х в223 • цена на показаната конфигурация: 5173 лв.  3983 лв. • механизми за плавно 
прибиране • светещ стъклен рафт с алуминиев обков • Цената не включва смесител, мивка, електроуреди, аксесоари. 

за Всички хладилници 
за Вграждане

за Всички сВободностоящи 
хладилници

-8%
-5%

траПезен Шкаф LIMA 0102000000209 • материал: ПдЧ 
• цвят: бяло + vendemia • размери: ш103.8 х д40 х в135траПезен Шкаф LIMA 0102000000209 

• материал: ПдЧ • цвят: дъб ойстър + шампейн 
• размери: ш103.8 х д40 х в135

175.-
топ

оферта

168.-
210.-

-20%
стара Цена

пдч принт
vENDEMIA

терМопЛот
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обзаВежДане за траПезариЯ Joy • материал: метал + еко кожа 
• цвят: хром + тюркоаз; бяло; червен; вишна; крем
• трапезен стол 102 лв. | 83 лв.
• разтегателна трапезна маса: ш120-150 x д80 x в75 449 лв. | 364 лв.  
• неразтегателна маса: ш120 x д80 x в75 345 лв. | 280 лв.
• трапезен ъгъл: ш190 x д150 x в85 720 лв. | 583 лв.

 изБор от 3 ЦВята за ЛиЦе

 изБор от 7 ЦВята за терМопЛот

 индиВидуаЛно проектиране според 
       поМещението и изискВанията на кЛиента 

 изБор от 58 ЦВята за ЛиЦе

 изБор от 7 ЦВята за терМопЛот

 индиВидуаЛно проектиране според 
       поМещението и изискВанията на кЛиента 

 изБор от 32 ЦВята за ЛиЦе

 изБор от 45 ЦВята за терМопЛот

 индиВидуаЛно проектиране според 
       поМещението и изискВанията на кЛиента 

 изБор от 9 ЦВята за ЛиЦе

 изБор от 30 ЦВята за терМопЛот

 индиВидуаЛно проектиране според 
       поМещението и изискВанията на кЛиента 

 изБор от 306 ЦВята за ЛиЦе

 изБор от 45 ЦВята за терМопЛот

 индиВидуаЛно проектиране според 
       поМещението и изискВанията на кЛиента 

кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

1362 лв.1866 лв.

504 лв.

стара Цена

пестите

кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

1422 лв.1948 лв.

526 лв.

стара Цена

пестите

кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

717 лв.
982 лв.

265 лв.

стара Цена

пестите

кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

1228 лв.1629 лв.

401 лв.

стара Цена

пестите
СЕга С -23% 

СЕга С -19% 

СЕга С -27% 

СЕга С -27% 
СЕга С -27% 

кухнЯ от МоДуЛна систеМа HIGHLINE • материал: MDF фолио • размери: ш365 х д60 х в216 
• колонни модули: ш180 х д60 х в216 • цена на показаната конфигурация: 5582 лв.   3907 лв. • Цената не включва 
смесител, мивка, електроуреди, аксесоари.

кухнЯ от МоДуЛна систеМа ПРЕгО Regina • материал: ПдЧ + MDF лак • размери: ш289-303-230  х д62 х в224 
• цена на показаната конфигурация: 12750 лв.   9702 лв. • Серията се характеризира с голямо разнообразия от извити модули, с 
което се постига специфичната визия на кухня от модулна система Прего „Regina“

кухнЯ от МоДуЛна систеМа СтИЛ гЛанц • материал: MDF гланц • размери: ш240 х д60 х в207 • остров: ш184 х 
д86 х в97 • цена на показаната конфигурация: 5202 лв.   3797 лв. Цената ВкЛючВа кухня с кухненски остроВ, 
стенна оБЛиЦоВка принт стъкЛо, МеханизМи за пЛаВно затВаряне, LED осВетЛение

кухнЯ от сериЯ ОМЕга, МоДуЛна систеМа ОМЕга ВИнтИдЖ • материал: фрезован MDF с боя мат 
• размери: ш148-200 х д60 х в231 • цена на показаната конфигурация: 6923 лв.   5054 лв. • термогръб в комбинация с растер от 
MDF • витрини с декоративни елементи и осветление • декоративни пиластри и корниз от MDF

кухнЯ от МоДуЛна систеМа ВИЕна МаСИВ • материал: масив дъб • размери: ш387 х д60 х в246 • кухненски остров 
с изтеглящ се плот (маса): ш50-80 х д126 х в91 • цена на показаната конфигурация: 7920 лв.   5782 лв. • остров цена: 2975 лв.    
2172 лв.  • механизми за плавно затваряне 

-10% на всички 
дизайнерски линииУдължена гаранция за определени комплекти от уреди за периода 01.09-31.10 или до 

изчерпване на количествата. задължителна регистрация на gbgs.net или 0882 266 900 

СЕга С -30% 
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339 лв.399 лв.

-15%
стара Цена

81 лв.
99 лв.

-18%

стоЛ

стара Цена

траПезна Маса Wesel 01016000001369 • материал: MDF + стъкло 
• цвят: дъб сонома • размери: ш160 x д90 x в75

хоЛна Маса MaRvin 0101600000383 • материал: ПдЧ + МдФ  
• цвят: тъмен дъб сонома, светла сонома • размери: ш105 х д67 х в44

хоЛна Маса CLara II 0101600400231
• материал: ПдЧ • цвят: венге

126 лв.
148 лв.

-15%

стара Цена

разтегатеЛен ДиВан BaRi 0101900000200 • материал: еко кожа + дамаска 
• цвят: бежово + кафяво • размери: ш190 х д93 х в81 • функция сън и ракла 
• размер на леглото: ш148 х д190 • ВъзМожност за изБор на ЦВят на 
проМо Цена

550 лв.680 лв.

130 лв.

стара Цена

пестите

175 лв.
199 лв.

-12%

стара Цена

341 лв.
416 лв.

-18%

Масастара Цена

135 лв.
159 лв.

-15%

стоЛстара Цена

1

2 3

4

5

6

7

МоДуЛно обзаВежДане за офис Boss 0102100000206 • материал: ПдЧ + метал • цвят: венге + бяло + сиво
1  нисък шкаф с две врати В8: ш65 х д42 х в93 108 лв. | 94 лв.
2  висок шкаф с една врата В3: ш45 х д42 х в208 150 лв. | 131 лв.
3  висок шкаф с две врати В9: ш65 х д42 х в208 195 лв. | 170 лв.
4  етажерка В14: ш45 х д42 х в163 102 лв. | 89 лв.

5  контейнер В67: ш45 х д55 х в77 164 лв. | 143 лв.
6  бюро В46: ш130 х д90 х в77 215 лв. | 187 лв.
7  бюро В36: ш100 х д70 х в77 92 лв. | 80 лв.

СЕга С -13% 
Директорски стоЛ 
PoRteR 0102100000067 
• материал: еко кожа • цвят: 
капучино, черно • газов 
амортисьор за регулиране 
на височината • люлеещ 
механизъм със заключване

298 лв.
350 лв.

-15%

стара Цена

траПезен стоЛ sahaRa 01017000001593 
• материал: метал + еко кожа • цвят: крем

разтегатеЛна траПезна Маса sahaRa 01016000001489
• материал: метал + стъкло + ПдЧ • цвят: крем • размери: ш121-159 x д80 x в75

Бнп париБа

траПезен стоЛ liza 1 01017000001477 • материал: масив + дамаска
• цвят: орех Art + бежово • непромокаема дамаска, издръжлива на замърсяване 

158 лв.195 лв.

-19%
стара Цена

 ВъзМожност за изБор на ЦВят на проМо Цена 

 гоЛяМ изБор на ЦВетоВе на даМаски и ЛакоВе

 ВъзМожност за изБор на ЦВят на проМо Цена 

траПезен стоЛ iMage 0101700000307
• материал: еко кожа • цвят: черно, бяло

450 лв.
550 лв.

100 лв.

Маса

стара Цена

пестите

water 
repellent

разтегатеЛна траПезна Маса PaMela 
01016000001477 • материал: MDF гланц + метал 
• цвят: бял • размери: ш120-160 х д80 х в76  550 лв.   450 лв.
• размери: ш160-200 х д80 х в75  650 лв.   550 лв.
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ЪгЛоВа хоЛна гарнитура Monacco 0101800000335
• материал: еко кожа + дамаска • цвят: кафяво + бежово  
• размери: ш287 x д208 x в90 • лява и дясна посока • функция 
сън и чекмедже • размер на леглото: ш135 х д224 
• ВъзМожност за изБор на ЦВят на проМо Цена

хоЛна гарнитура Milano 
+ ПоДарЪк ВЪзгЛаВниЦи 
• материал: дамаска • цвят: бежово + кафяво 
• ВъзМожност за изБор на ЦВят на проМо Цена

• фотьойл 0101800000263:  
ш84 х д84 х в80

• диван 4-ка 0101800000266: ш264 х д84 х в80 950 лв. | 808 лв.
• диван 3-ка с механизъм 0101800000260: ш195 х д84 х в80 968 лв. | 823 лв.
• диван 3-ка без механизъм: ш195 х д84 х в80 721 лв. | 613 лв.
• лежанка 0101800000262: ш200 х д84 х в80 563 лв. | 479 лв.

СЕга С -15% 

359 лв.
422 лв.

-15%

стара Цена

1180 лв.
1400 лв.

220 лв.

стара Цена

пестите

ЪгЛоВа хоЛна гарнитура BRuklin 0101800000403 • материал: еко кожа + дамаска • цвят: кафяво + бежово 
• размери: ш250 х д250 х в90 • лява и дясна посока • функция: сън + чекмедже • размер на леглото: д210 х ш145 
• ВъзМожност за изБор на ЦВят на проМо Цена

1099 лв.1293 лв.

194 лв.

стара Цена

пестите

разтегатеЛно канаПе noRa 0101800013024 • материал: дамаска, еко кожа  
• цвят: сиво, бежово  • размери: ш200 х д95 х в85 • функция сън  • размер на 
леглото: ш158 х д198 • ВъзМожност за изБор на ЦВят на проМо Цена

2165 лв.
2460 лв.

-12%

стара Цена

хоЛна гарнитура FutuRe  0101800002025 • материал: дамаска • цвят: сиво 
+ черно • размери: ш299 х д255 х в93 • лява и дясна посока • функция сън 
• размер на леглото: ш140 х д200 
• ВъзМожност за изБор на ЦВят на проМоЦионаЛна Цена

ЪгЛоВа хоЛна гарнитура Monaco 0101800000560 • материал: дамаска
• цвят: кафяво • размери: ш281 д193 в74 • лява и дясна посока • функция сън  
• размер на леглото: ш167 х д238

1300 лв.
1565 лв.

265 лв.

стара Цена

пестите

 канапето е израБотено с итаЛиански 
       разтегатеЛен МеханизъМ

1199 лв.
1460 лв.

261 лв.

стара Цена

пестите

ЪгЛоВа хоЛна гарнитура ina 0101800000258 • материал: еко кожа + дамаска 
• цвят: бежово + кафяво • размери: ш280 x д200 x в85 • функция: сън и ракла
• размер на леглото: ш155 x д230 • лява и дясна посока
• ВъзМожност за изБор на ЦВят с поръчка на проМо Цена

1330 лв.1560 лв.

230 лв.

стара Цена

пестите

 ВкЛючени 2 Броя таБуретки, приБиращи се В подЛакътника.
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МоДуЛно обзаВежДане за Детска стаЯ куИнСИ 0100700000327 
• материал: ПдЧ • цветове: дъб клондайк + антрацит + петрол

1  двукрилен гардероб: ш120 х д52 х в20 309 лв.
2  легло за матрак 120 х 190 с повдигащ  249 лв. 

      амортисьорен механизъм: ш124.4 х д205.2 х в78.7 

3  нощно шкафче: ш50 х д33 х в30 60 лв.
4  скрин: ш80 х д43 х в110 279 лв.
5  бюро: ш120 х д55 х в74.6 160 лв.
6  стенна етажерка: ш120 х д25 х в50 99 лв.

МоДуЛно обзаВежДане за ДнеВна nica 0101300000188 • материал: МдФ лак гланц + ПдЧ + стъкло • цвят: орех + капучино гланц

1

2

3

4

5

6

1  витрина висока v1S: ш65 х д40 х в185 420 лв. | 336 лв.
2  витрина ниска k1S: ш65 х д40 х в120 351 лв. | 281 лв.
3  комод k3S: ш180 х д40 х в88 558 лв. | 446 лв.
4  маса kLS: ш110 х д67 х в51 423 лв. | 338 лв.

5  полица vPS: ш140 х д21 х в34 111 лв. | 89 лв.
6  тВ шкаф: ш180 х д50 х в48 501 лв. | 401 лв.

 •   LED осветление LN-18w 44 лв. | 35 лв.

СЕга С -20% 

нОВО МоДуЛна систеМа за обзаВежДане 
на бебеШка и Детска стаЯ BABY -16%

материал: ПДЧ С КаНт 2 мм водачи на фирма Blum с функция 
за плавно и тихо затваряне, предпазващи пръстите на детето

бои на водна основа заоблени ръбове на детайлите 
оригинални принт изображения върху фронта лесен монтаж 

мебели, подходящи за деца

сериЯ 

СЛОН

сериЯ 

ДИНО

Детско обзаВежДане
МоДуЛно обзаВежДане за Детска стаЯ аЛПИ 0100725100001 
• материал: ПдЧ • цвят: бял гланц + венге + зелено гланц

1  гардероб М2: ш80 х д50 х в197 325 лв.
2  шкаф М12: ш100 х д44 х в93 269 лв.
3  бюро М13: ш125 х д55 х в76 149 лв.
4  стенна етажерка М23: ш110 х д20 х в24 19 лв.

1

2

3

4

5

6

5  легло за матрак 120 х 200 с тапицирана табла и повдигащ 345 лв.  
      амортисьорен механизъм М18: ш124,2 х д206,8 х в76 
6  шкаф М10: ш45 х д38 х в137 189 лв.

обзаВежДане за Детска стаЯ дантЕ 0100700000274 • материал: ПдЧ /18 мм/ + МдФ гланц /18 мм/ 
• цвят: бяло + лилаво • гардероб трикрилен: ш120  х д197 х в58 • легло за матрак 120 х 200 с две чекмеджета: 
ш124.6  х д 215.6  х в95 • нощно шкафче: ш48.4  х д44  х в45 • ъглово бюро: ш122  х д122  х в175 
• контейнер с три чекмеджета: ш41.7  х д40 х в51

възможност за избор на цветове – 
      лилаво, розово, сиво, синьо

 възможност за  избор от 25 модула

1725 лв.

12.30
8.20

14.20
9.40

29.40
19.60

КераМиЧна Чаша 
POTTERy 06013000001390 
• бежово, синьо

КераМиЧен дисПенсър 
за теЧен саПун 

POTTERy  06013000001391
• бежово, синьо

КоМПлеКт за тоалетна 
POTTERy 06013000001392
• бежово, синьо

хоЛна секЦиЯ sense 0101300000220 • материал: ПдЧ + стъкло • цвят: бяло гладко + златен 
дъб • размери: ш280 х д35-40 х в200

465 лв.549 лв.

-15%
стара Цена

Хавлиена КърПа 
перфорМанс кидс 
• 500гр. • 100% памук

• 50 х 70 см 
0500200000785

23.-
19.90

9.-
7.90

• 70 x 140 см 
0500200000767

Хавлиена КърПа 
тоскана • 450 гр/м2 

• 100% памук

29.90
25.-

• 85 х 175 см 
05002000001011

3.90
2.50

• 30 х 50 см 
05002000001009

9.90
7.50

• 50 х 90 см 
05002000001010

за всички 
настолни 
лампи -22%

49.-
42.90

52.-
45.90

• 
2-

4 
г. 
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00

30
00

00
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• 
4-

10
 г.

 05
00

30
00

00
47

1

Халат перфорМанс кидс
• 100% памук • 500 гр. • различни размери

1

2

3

4

5

6

от



Безплатен транспорт за всички покупки над 800 лв. за всички населени места на територията на репуБлика България.

Брошура, валидна от 15.09 до 14.10.2017

7

сПаЛен коМПЛект каПРИ 0103600000339 • материал: ПдЧ • цвят: ясен таормина + бяло гланц 
• гардероб: ш180 х д60 х в215 • легло за матрак 160 х 200: ш172 х д206.4 х в80 /матракът да не е по-
дебел от 200 мм/ • нощни шкафчета /2 бр./: ш48 х д33 х в30
• скрин 0103600000340 – 264 лв.

539 лв.619 лв.

80 лв.

стара Цена

пестите

939 лв.1139 лв.

200 лв.

стара Цена

пестите

обзаВежДане за сПаЛнЯ lonDon 0103600000296 • материал: ПдЧ + огледало 
• цвят: дъб крафт бял + графит • четирикрилен гардероб: ш200 х д60 х в200 • легло за 
матрак 160 х 200 с амортисьорен повдигащ механизъм: ш164 х д204 х в75 • нощни 
шкафчета /2 броя/: ш46 х д38 х в38

обзаВежДане за сПаЛнЯ ВаЛЕнСИя 0103600000384
• материал:  ПдЧ + еко кожа • цвят: дъб небраска натур + бежово
• гардероб с плъзгащи врати: ш180 х д62 х в214 
• легло за матрак 160 х 200: ш171 х д212.5 х в94 
• нощно шкафче /2 бр./: ш47 х д34 х в35  
• дъно, повдигащ амортисьорен механизъм и ламелна рамка  
   за матрак 160 х 200 – 169 лв.  139 лв.

849 лв.999 лв.

150 лв.

стара Цена

пестите

129.-
107.-

269.-
189.-

69.90
54.-

85.-
75.-

75.90
62.90

КилиМ сМарт • полипропилен
 • 160 x 230 см 
0500900000914

• 120 х 180 см 
0500900000911

КилиМ херитидж 
• 1 000 000 бода на кв.м
• 160 х 230 см 0500900000924

олеКотен сПален КоМПлеКт 
• завивка с пълнеж от вата 300 гр/м2

• единичен:  чаршаф 130х240 см, 
   завивка 150х220 см, калъфка 50х70 см

• макси: чаршаф 220х240 см, завивка 
   200х220 см, калъфка 50х70 см /2 бр./

възглавница DESTINy 0500700000445
• 60 х 40 х 12 см • сърцевина от мемори пяна с 
висока плътност • антилергичен калъф

вълнено одеяло 
стъЛБички 0500500000230

завивКа гъши пух • 400 гр/м2 
възглавница 

гъши пух 
0500700000210 

• 50 x 70 • 1000 гр.

• 150 x 200 см 
05001000002441

• 200 x 220 см 
05001000002442

149.99
69.90

99.-
74.90

39.90
26.90

199.99
99.90

99.99
55.90



129.60
90.60

129.60
86.60

сервиз за КаФе 
SwEET MEADOw
• 6/18 елемента
    06003000007046

сервиз за Хранене 
SwEET MEADOw   

• 6/12 елемента
06003000007047

Villeroy & Boch Group

всички цени са в лева с включен ддс. Промоциите са ва-
лидни до 14.10.2017 г. с изключение на случаите, в които 
са упоменати други дати или до изчерпване на налични-
те количества. Пълните условия на промоциите вижте на 
www.enikom-m.com. всички размери са съответно: шири-
на x дълбочина x височина в сантиметри. в цените не са 
включени декоративните продукти, матрак и подматрачна 
рамка, освен ако не е изрично посочено. възможно e изо-
бразените цветове да се различават от оригинала поради 
спецификата на печата. еником-М не носи отговорност 
за допуснати предпечатни и печатни грешки. безплатен 
транспорт за всички покупки над 800 лв. за всички населе-
ни места на територията на република българия.

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник - Събота

10:00 - 20:00

Неделя 
10:00 - 19:00

0 700 15 005

ДРужБА 1
ул. “Кап. д. списаревски”24

до метростанция “дружба”

НАДЕжДА 1
бул. “ломско шосе”, бл. 171

до метростанция “надежда”

ЛюЛиН 2
бул. “царица Йоанна” 102
на 500 м от метростанция “люлин”

предЛожението Важи 
саМо сЛед предстаВяне на таЛона 

до 14.10.2017

1.99 лв.

Всеки кЛиент Може да закупи МаксиМаЛно 2 Броя от дадения продукт, участВащ В проМоЦията “Мега сряда”. коЛичестВата са ограничени. офертите са ВаЛидни саМо В посочените дни.

20.09.2017 04.10.2017

 

11.10.2017

КоМПлеКт завивКи 2в1 
05001000002313 • пролетно-есенна 
завивка 790 гр. + лятна завивка 590 гр. 
• 160 х 210 см

2.50
1.80

129.-
59.-

44.90
25.-

29.90
17.90

фИн БаВаРСкИ кРИСтаЛ

Ваза и ДВа 
сВещника sPheRe

06008000009878

84.50
34.90

11.90
7.80

43.90
29.10

28.90
19.10

14.90
9.90

43.90
30.90

99.-
78.90

99.-
78.90сервиз за Хранене STELLA AMANDE 

0601200000825 • 19 елемента
сервиз за Хранене LILy FLOwER 
0601200000602 • 19 елемента

SINCE 1859

53.90
34.90

Чаши за 
бяло/Червено 
вино PuCCINI 
• 6 броя

06
01

10
00

00
14

39

06
01

10
00

00
14

38

381.-
281.-

440.-
340.-

ПодложКа 
за Хранене 
06003000007708 

• ф 33 см

Чаши за КаФе с ПодложКи 
NATuRA 06003000007338 • 2 броя

десертна Чиния NATuRA 
06003000007340 • ф19 см

КуПиЧКи на ПоставКа NATuRA 
• 3 броя 06003000007345

Метална Кутия за Хляб 
06003000007675

КуПиЧКа NATuRA 
• ф 12 см 06003000007342 

тенджера Под налягане vITAquICk • неръждаема стомана 18/10 
• тройна защита за сигурност • подходящ за всички видове котлони

• 6 л 
06003000007109

• 4,5 л 
06003000007108

месец на 
BraBantia 

в ениКом м 

65.-
39.-

83.50
49.-

64.50
39.-

Кош • 5 л 
• стомана 
   гланц

06
00

10
00

00
20
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Кутия за Хляб 
• стомана гланц 
• 17,3 х 31,5 х 26 см

0600300000033

Канистер • 1.4 л 
• стомана гланц 
• комплект 3 броя 

06003000005334

-10%

-20%

-30%

на стойност над 100 лв., 
получавате отстъпКа

на стойност над 200 лв., 
получавате отстъпКа

на стойност над 300 лв., 
получавате отстъпКа

Халат Монте карЛо 0500300000287
• 450 гр. • различни размери
• кафяво, екрю

сушилниК за съдове, 
едноетажен, ХроМ
06003000006789 
• 2 цвята – зелено, бяло

18.90
11.90

27.09.2017

одеяло МиКроФибър 0500500000215 
• 150 х 200 см • жълто, лилаво, 
тюркоаз

15.-
9.99

Кутия за обяд MIAOu 06003000007393 
• без BPA, без меламин, подходяща за 

почистване в съдомиялна машина

фреш портокаЛ + кафе 

4.90
3.20

8.50
5.30• 40 х 30 см 

06003000007715

• 30 х 20 см 
06003000007716

стъКлена дъсКа за рязане 
• 4 десена

въртяща се стъКлена ПоставКа 
• 4 десена, прозрачна 

• ф30 см 
06003000007719

• ф35 см 
06003000007720

21.70
13.90

17.90
11.30

• фин порЦеЛан

• итаЛиански  
   дизаЙн

52.50
34.90

Порцеланов ЧаЙниК NATuRA 
06003000007346 • 750 мл

19.50
12.90

34.90
23.10

Плато NATuRA 

• 36 х 25 см 
06003000007344

• 24 х 16.5 см 
06003000007343

Цена за 1 БроЙ Цена за 1 БроЙ

* пъЛните усЛоВия на проМоЦията 
Вижте на www.ENIkOM-M.COM.

при поКупКа на артиКули 
извън промоция: 

2.50
1.90

тиган с две дръжКи 
06003000007417 • чугун • 25 x 25 cм

тиган 06003000007415 
• ф20 см 

• чугун

20.-
13.90

39.90
27.90

тиган с две дръжКи 06003000007413 
• чугун • 21.5 х 15 см

6.50
4.50

лаЙсна за 
заКаЧване 
на Прибори
06003000007528

сушилниК за съдове 
06008000003737 • хром

ФруКтиера 
06003000007735 
• хром

ПоставКа за КуХненсКа 
Хартия 06003000002666 7.50

5.50 2.30
1.70

13.90
9.90

10.-
7.90

5.90
3.50

салФетниК Квадратен 
06008000003213 • 18 х 18 х 6 см

ХроМиран салФетниК 
06003000007732

СПЕСтЕтЕ

100 лв.

КоМПлеКт тенджери 
vIENNA 06003000007107  • 5 броя 
• стомана 18/10  • трислойно дъно  
• подходящи за всички видове котлони

395.70
295.70

КоМПлеКт дъсКа за рязане 
на Хляб с нож 06003000007428

18.90
13.50

22.90
15.90

стъКлен бурКан за 
съХранение 06003000007433
• 150 мл

3.90
2.60

сет сол и 
ПиПер 
06003000007734 
• стъкло


