
месец на

кухнята

брошура, валидна oт 15.06 до 14.07.2018 г.
пазарувайте и online
 www.enikom-m.com 

Сега С -30% 

за Плотове от технически камък

Dekton и SileStone-10%

комПлект за градина GRAPPA 0103700000206

 Алуминиева рамка с прахово покритие Синтетичен ратан с кръгло сечение 5 мм с UV защита
Водоустойчива дамаска на възглавниците с UV защита Закалено стъкло на масата 
Цвят: кафяво + крем

Сега С -23% • фотьойл с люлеене: ш86 х д112.5 х в95 993 лв. | 765 лв.
• фотьойл: ш86 х д94 х в95 793 лв. | 611 лв.
• триместен диван: ш198 х д94 х в95 1896 лв. | 1460 лв.
• кафе-маса: ш121 х д71 х в43 644 лв. | 496 лв.

-30%
за кухни, 

изработени  с
 фронт от MDF 

с Покритие PVC 
филио или боя 

металик

-27%
за кухни, 

изработени  с
 фронт от 

MDF, лакобел
или масив

-23%
за кухни, 

изработени  с
 фронт от 

Пдч

• отстъпките важат за кухни над 900 лв. • Посочените отстъпки не важат за аксесоари, осветление, ел.уреди, мивки, смесители и плотове от камък. • При комбиниране на материали на фронтове 
(MDF, ПДЧ, масив), посочените отстъпки за всеки използван материал се запазват. • В посочените цени на примерните конфигурации на кухни не са включени  аксесоари, осветление, ел.уреди, 
мивки, смесители и плотове от камък. • Промоцията е валидна за модулни системи: рим профил,  Виена масив, омега профил, омега винтидж, Прего профил, Evergreen, рим стандарт,  

стил стандарт, стил гланц, Прага, болоня, интергра, сиена, омега фурнир, омега лак, омега акрил, болеро лак, Прего лак, Прего полиглос, Прего Regina, Modern, Highline. 

БеЗПЛатни 

трансПорт
разнос 
монтаЖ

за всички 

неПромоционални 

електроуреди, 

закуПени към 

кухня от еником м. 

* Предложението е валидно само при покупка заедно към кухня от еником М.
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Ваучер за отстъпка -15%
важи за следваща покупка на 

непромоционални мебели и аксесоари. 

Пълните услоВия на ПроМоцията Вижте на www.EnikoM-M.coM.

кухня от модулна система БоЛеро Лак 



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

еникоМ 200 см*

1256 лв.1721 лв.

465 лв.

стара цена

Пестите

 избор от 24 цВята за лице

 избор от  28 цВята за терМоПлот

Kухня от модулна система БоЛеро Лак + бар маса 
• цена на показаната конфигурация: 9087 лв.  6634 лв.
• размери: ш300 х д60 х в241 • бар: ш243 х д60 х в241 
• материал: MDF с лаково покритие с фрезована кант дръжка 
• стенна облицовка: принт стъкло • механизми за плавно и безшумно 
прибиране • светещи рафтове • LED лента в алуминиев канал 

Сега С -27% 

модерни кухни с изчистена визия

Сега С -27% 

Сега С -30% 

кухня от модулна система омега Лак • материал: MDF боя мат • размери: ш204 х д60 х в232 • механизми за плавно 
и безшумно прибиране • цена на показаната конфигурация: 4429 лв. 3233 лв.  • плот от камък Dekton Trilium: 1360 лв. 1224 лв.

 избор от 306 цВята за лице

 избор от 45 цВята за терМоПлот

 избор от 4 цВята за лице

 избор от 7 цВята за терМоПлот

 избор от 3 цВята за лице

 избор от 7 цВята за терМоПлот

кухня от модулна система MoDeRn • материал: ПдЧ + MDF фолио • цвят: дъб небраска + бежово хай глос 
• размери: ш257-339 х д60 х в235 • цена на показаната конфигурация: 4167 лв. 2917 лв.

кухня от модулна система HIGHLIne • материал: MDF фолио • цвят: бяло + бордо 
• размери кухня: ш365 х д60 х в216 • размери колонни модули: ш180 х д60 х в216 • цена за показаната 
конфигурация 5825 лв.  4078 лв.

Сега С -30% 

кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

907 лв.
1242 лв.

335 лв.

стара цена

Пестите

кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

1093 лв.1446 лв.

353 лв.

стара цена

Пестите

кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

872 лв.

кухня от модулни системи СтиЛ Стандарт и СтиЛ гЛанц • материал: ПдЧ + MDF гланц • цвят: тъмно 
арамо + тюркоаз • размери:   ш159,5 - 275 х д60 х в231 • цена на показаната конфигурация, съобразена с материалите, от 
които е изработена: 6359 лв. 4865 лв.

 избор от 60 цВятя за ПДЧ  

 избор от 9 цВята за MDF 

 избор от 30 цВята за терМоПлот

кухня от модулни системи омега Стандарт и омега гЛанц • материал: ПдЧ + MDF лак гланц 
• размери кухня: ш296-382 х д60 х в241 • размери остров: ш220-193 х д60 х в91 • цена на показаната конфигурация, съобразена с 
материалите, от които е изработена: 8998 лв.  6749 лв. • плот кухня: технически камък 2 см с подлепка 12 см – 1372 лв.

 избор от 306 цВята за лице за MDF

 избор от 93 цВята за терМоПлот



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

Брошура, валидна от 15.06 до 14.07.2018 г. 

3

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.

* кухня вариант еником 200 см

200 см

класически и винтидЖ кухни

модулно обзавеЖдане за дневна eveRGReen 0101300000258 

• материал: ПдЧ + MDF • цвят: слонова кост + полярен бор

КОМБИНИРАЙТЕ С 

дНЕвНА EVERGREEN

Сега С -15% 

1  TV шкаф: ш159 х д55 х в51 414 лв. | 352 лв.
2  витрина EG-V11S: ш69 х д49 х в209 567 лв. | 482 лв.
3  комод EG-k21S: ш101 х д49 х в128 540 лв. | 459 лв.
4  комод EG-k32: ш159 х д49 х в102 633 лв. | 538 лв.

1

2

3

4

5

6

7

5  полица EG-VP: ш100 х д19 х в5 81 лв. | 69 лв.
6  холна маса EG-kLS: ш102 х д65х в45 270 лв. | 230 лв.
7  огледало EG-oG125: ш125 х д4х в75 165 лв. | 140 лв.

  •  комплект LED осветление 44 лв. | 37 лв.

Сега С -30% 

кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

1362 лв.1866 лв.

504 лв.

стара цена

Пестите

кухня Вариант еникоМ 200 см*

920 лв.
1260 лв.

340 лв.

стара цена

Пестите

Сега С -27% 

Сега С -27% 

Сега С -27% 

Сега С -27% 

кухня от модулна система 
омега ПрофиЛ
• материал: MDF профил + ПдЧ  
• цвят: антично кафяво
• размери: ш214 x д60 x в233 
• цена на показаната  
   конфигурация: 3323 лв. 2426 лв.
• стенна облицовка от  
   принт стъкло: 835 лв.  610 лв. 

избор от 17 цВята за лице

избор от  45 цВята за терМоПлот

избор от 306 цВята По RAL за лице

избор от  45 цВята за терМоПлот

кухня от модулна система eveRGReen • материал: MDF профил с фолио 
• цвят: слонова кост • размери: ш334-349 х д60 х в240 • механизми за плавно и безшумно прибиране 
• вътрящ механизъм 3/4 в ъглов модул • цена на показаната конгигурация: 4565 лв.  3196 лв. 

 1 цВят за лице

 избор от 7 цВята за терМоПлот

кухня от модулна система омега Винтидж • материал: 
фрезован MDF с боя мат • размери: ш225 х д60 х в227 • цена на показаната 
конфигурация: 3657 лв.  2670 лв. 

кухня Вариант 

еникоМ 200 см*

1422 лв.1948 лв.

526 лв.

стара цена

Пестите

кухня от модулна система  
Виена маСиВ • материал: масив дъб 
• размери кухня: ш387 х д60 х в246
• механизми за плавно и безшумно прибиране
• цена на показаната кухня:  
   7920 лв. 5782 лв.
• кухненски остров с изтеглящ се  
   плот-маса: ш150 х д80-126 х в91
   2975 лв.  2172 лв. 

избор от 32 цВята байц за лице

избор от 45 цВята за терМоПлот

-10% 
на всички 

дизайнерски 
линии

кухня от модулна система 
Виена маСиВ
• материал: масив дъб
• размери: ш387 х д60 х в246
• цена на показаната конфигурация:  
    6084 лв.  4441 лв.

 избор от 32 цВята байц за лице

 избор от 45 цВята за терМоПлот

кухня Вариант еникоМ 200 см*

1362 лв.
1866 лв.

504 лв.

стара цена

Пестите
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траПезен стол BoleRo 01017000001617
• материал: масив + дамаска • цвят: орех + 
бежово • ВъзМожност за избор на 
                          цВят на ПроМо цена

разтегателна траПезна маса SARAGoSA
• материал: МдФ фурнир + масив 
• размери: ш140-180 x д90 x в75
• цвят: венге 0101600000404  – 380 лв.  296 лв.
• цвят: дъб патина 01016000001198 – 520 лв.  406 лв. 

траПезен стол PulS 
01017000001626

• материал: еко кожа + масив
• цвят: бежово, бордо + венге
• До изЧерПВане на  
   налиЧните колиЧестВа 

98 лв.
119 лв.

-18%

стара цена 296 лв.
380 лв.

-22%

стара цена

426 лв.
520 лв.

-18%

стара цена

148 лв.
180 лв.

-18%

столстара цена

разтегателна траПезна маса SienA
• материал: масив бук + МдФ фурнир • цвят: орех 
• размери: ш90-180 x д90 x в75 01016000001532 – 699 лв.  573 лв.
• размери: ш120-210 x д90 x в75 01016000001533 – 775 лв.  636 лв.
• ВъзМожност за избор на цВят на ПроМо цена

траПезен стол SienA 
01017000001616 • материал: масив + 
дамаска • цвят: орех + бежово
• ВъзМожност за избор  
   на цВят на ПроМо цена

499 лв.
613 лв.

114 лв.

стара цена

Пестите

секция BenIto 0101300000099  

• материал: ПдЧ + стъкло • цвят: тъмен дъб сонома + кафяв гланц
• размери: ш260 х д45 х д183 • ВклЮЧено LED осВетление

модулно обзавеЖдане за дневна SteLa 0101300000251  

• материал: ПдЧ + MDF • цвят: дъб табако + бял UV лак гланц 
1  TV шкаф: ш180 х д47 х в49 396 лв. | 325 лв.
2  витрина V2S: ш77 х д41 х в150 393 лв. | 322 лв.
3  комод k3S: ш180 х д41 х в97 516 лв. | 423 лв.
4  полица VP: ш108 х д20 х в82 120 лв. | 98 лв.
5  холна маса kLS: ш90 х д88 х в45 207 лв. | 170 лв.

 •  комплект LED осветление 44 лв. | 36 лв.

Сега С -18% 

Сега С -18% 

1

1

1

2

3
4

2
3

4

5

2
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5

1  гардероб: 408 лв. | 335 лв.
      ш80 х д36 х в192
2  огледало: 99 лв. | 81 лв.

      ш80 х д3 х в65
3  пано със закачалка:  153 лв. | 125 лв. 

      ш80 х д29 х в121
4  шкаф за обувки: 339 лв. | 278 лв. 

      ш80 х д36 х в99
5  шкаф за обувки с 207 лв. | 170 лв.  

      възглавница: ш80 х д36 х в45      

Портманто DAnA 0101000000131 
• материал: ПдЧ + МдФ
• цвят: небраска + капучино гланц

офис обзавеЖдане 
GRanD optIMaL 0102100000326

• материал: ПдЧ • цвят: венге + сонома 
1  ъглово бюро /лява и дясна посока/: 

ш219 х д158 х в75 2  контейнер с чекмеджета: 
ш45 х д50 х в66 3  нисък шкаф: ш80 х д36 х в71
4  висок шкаф: ш80 х д36 х в140

офис стол Monti
• материал: еко кожа + дамаска 
тип меш • цвят: черен
• газов амортисьор 
• люлеещ механизъм със 
заключване 97 лв.

129 лв.

-25%

столстара цена

573 лв.
699 лв.

-18%
Маса

стара цена

0101701400068

траПезен стол атина 0101700400058
• материал: масив + дамаска

• цвят: венге, орех,  
натурален, череша   

+ бежово

69 лв.
89 лв.

-22%

стара цена

122 лв.
149 лв.

-18%

стара цена

156 лв.
190 лв.

-18%

стара цена

траПезен стол MonA 01017000001476
• материал: масив + дамаска • цвят: орех  
+ бежово • ВъзМожност за избор на  
                              цВят на ПроМо цена
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224 лв.
280 лв.

-20%
стара цена

327 лв.
399 лв.

-18%
стара цена

разтегателен диван Roy 0101900000676 • материал: дамаска • цвят: сиво 
• размери: ш150 х д90 х в70 • функция сън и ракла • размер на леглото: ш200 х д90

ъглова холна гарнитура leRici 0101800000644 • материал: дамаска • цвят: сиво 
• размери: ш250 х д159 х в85 • функция сън и ракла • размер на леглото: ш120 х д203
• лява и дясна посока • ВъзМожност за избор на цВят на ПроМо цена

разтегателен диван lAilA 0101900000683

• материал: дамаска • цвят: бежово • размери: ш197 х д84 х в78
• функция сън и ракла • размер на леглото: ш148 х д190
• ВъзМожност за избор на цВят на ПроМо цена

холна маса nIna III • материал: еко кожа + стъкло + метал
• цвят: черно, бяло, кафяво • размери: ш120 x д70 x в50 0101600000473

холна маса AGAthA
• материал: МдФ лак гланц + стъкло
• цвят: бяло + стъкло
• размери: ш120 х д60 х в41
0101600000391

1699 лв.1999 лв.

300 лв.

стара цена

Пестите

479 лв.
564 лв.

-15%
стара цена

ъглова холна гарнитура eRvin 0101800000648

• материал: дамаска • цвят: сиво • размери: ш255 х д200 х в95
• функция сън и чекмедже • размер на леглото: ш225 х д228
• лява и дясна посока • ВъзМожност за избор на цВят на ПроМо цена

ъглова холна гарнитура FAvoRit 0101800000529 • материал: еко кожа + дамаска 
• цвят: бяло + синьо • размери: ш224 х д160 х в100 • лява и дясна посока • функция сън и ракла 
• размер на леглото: ш117 х д190 • ВъзМожност за избор на цВят на ПроМо цена

865 лв.
1055 лв.

190 лв.

стара цена

Пестите

630 лв.
745 лв.

115 лв.

стара цена

Пестите

1100 лв.
1350 лв.

250 лв.

стара цена

Пестите

1013 лв.1333 лв.

-24%
стара цена

ъглова холна гарнитура aIDa 0101800000353

• материал: еко кожа + дамаска • цвят: сиво + синьо
• размери: ш255 x д160 x в105 • функция сън и ракла
• размер на леглото: ш140 x д200 • лява и дясна посока 
• ВъзМожност за избор на цВят на ПроМо цена

1597 лв.1879 лв.

-15%
стара цена

ъглова холна гарнитура GRenaDa MInI
0101800000634 • материал: еко кожа + дамаска • цвят: бежово + 
светло синьо • размери: ш265 х д200 х в90 • лява и дясна посока 
• функция сън и ракла • размер на леглото: ш130 х д215
• ВъзМожност за избор на цВят на ПроМо цена
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обзавеЖдане за сПалня novA 0103600000158

• материал: ПдЧ • цвят: дъб крафт бял + дъб крафт сив
• четирикрилен гардероб: ш180 х д50 х в200 
• легло за матрак 160 х 200 с включен амортисьорен 
повдигащ механизъм: ш164 х д204 х в80
• нощно шкафче /2 броя/: ш49 х д33 х в36
• скрин с четири чекмеджета: ш80 х д40 х в80

610 лв.
763 лв.

-20%
стара цена

обзавеЖдане за сПалня ноеми 0103600000388 
• материал: ПдЧ • цвят: антрацит + дъб сонома • гардероб четирикрил: 
ш180 х д55 х в200 • легло за матрак 160 х 200 с амортисьорен 
механизъм: ш164 х д204 х в90 • нощно шкафче /2 броя/: ш50 х д35 х в35

642 лв.
792 лв.

150 лв.

стара цена

Пестите

модулно обзавеЖдане за сПалня SoFt
• материал: ПдЧ + масив бук • цвят: венге + бяло
• гардероб с плъзгащи врати с плавно затваряне:  
   ш203 х д67 х в220 988 лв. | 810 лв.
• легло за матрак 160 х 200 с рамка, механизъм,  
   дъно и подрамково пространство за съхранение:  
   ш215,5 х д169 х в85 762 лв. | 625 лв.
• нощно шкафче: ш49 х д38 х в43,3 99 лв. | 81 лв.

Сега С -18% 

сПален комПлект куинСи 0103600000506 • материал: ПдЧ  
• цвят: дъб  елеганс + антрацит + петрол • гардероб: ш200 х д52 х в200  
• легло за матрак 160 х 200 с включен амортисьорен повдигащ механизъм:  
ш164,4 х д215,2 х в78,7 • нощни шкафчета /2 броя/: ш50 х д33 х в30 
• скрин 0103600000503 : ш80 х д43 х в110 – 270 лв. 229 лв.

659 лв.
819 лв.

160 лв.

стара цена

Пестите

994 лв.
1169 лв.

175 лв.

стара цена

Пестите

обзавеЖдане за сПалня venecIa 0103600000228 • материал: ПдЧ • цвят: ясен таормина + графит • размери: ш339 х д216 х в212 • легло е за матрак 160 х 200 с 
включен амортисьорен повдигащ механизъм • спалният комплект може да се сглобява и дясна и с лява посока

масив бук

масив бук



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

Брошура, валидна от 15.06 до 14.07.2018 г. 

7

ново в 
еником-м!

Victoria – побеждава, прелъстя-
ва, създава усещане за лукс и съ-
вършенство. Марката за висо-
кокачествено и луксозно спално 
бельо Victoria навлиза в Бълга-
рия, представена от Еником-М. 
Горди сме да презентираме в ма-
газините си утвърденото турско 
качество, което умело се съчета-
ва с перфектен, модерен дизайн и 
изключително конкурентни цени. 
Екип от дизайнери следи светов-
ните модни тенденции и се грижи 
колекциите да бъдат обновявани 
два пъти годишно, а високотех-
нологичните машини, с които се 
изработват, ги правят толкова 
нежни и качествени, че да може 
удоволствието от притежание-
то и употребата на продуктите 
да продължи дълго във времето. 
Спално бельо Victoria - нежност, 
красота и суета, на изключител-
но приятна и достъпна цена!

146.-

104.90

46.-

39.90

114.90

94.50

14.20

9.40

12.30

8.40
29.40

19.50

275.-

195.-

Плажни кърПи  05002000001175-86

• 95 х 180 см • 100% памук • 430 гр/м2

79.90

39.90

шалте ZELAnDA Unico 
• 180 x 270 см 0500600000355

99.-

69.30
337.-

235.90
129.-

90.30шалте conFoRTER kALiSTA 
Unico • 235 х 260 см 0500600000367

шалте Дека 
• 235 x 270 см 0500600000412

-30% за всички шалтета с марка 

Четка за тоалетна 
с кераМиЧна 
Поставка PoTTERy 
06013000001389

кераМиЧна 
Чаша за Четки 
за зъби PoTTERy 
06013000001387

кераМиЧен дисПенсър 
за теЧен саПун PoTTERy 
06013000001388

завеса за баня 06013000001409
• 180 х 200 см 
• полиестер с анти-плесен ефект 
• антибактериално покритие
• водонепропусклива
• включени пръстени в комплекта 

37.90

25.50
48.90

38.90

64.-

35.90

единиЧна Поставка 
за кърПи 06003000004326

• стомана гланц/мат

кош nEwicon 0600100000201

• 3 л • стомана гланц/мат

Поставка за Чаша
• стомана гланц/мат + стъкло

06008000004204

Legendary Summer 44.90

36.90

сПот ViViEnnE 
• 1xE14 MAX 15W 
• с прекъсвач 
0400800000247

сПот ViViEnnE 
• 4xE14 MAX 40W 

0400800000250

сПот ViViEnnE 
• 2xE14 MAX 40W 

0400800000248

сПот ViViEnnE 
• 3xE14 MAX 40W 
0400800000249

79.90

67.60
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Полилей 
FLyinG SAUcER

better idea

05002000001175

05002000001176

05002000001177
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05002000001185

05002000001186

05002000001183

79.-

63.90

възглавница GEL oRiGinAL 
• 70 х 41 х 12 см • охлаждащ ефект
• ергономична форма
• хипоалергична основа от мемори пяна



2.90

1.90

6.90

4.60

4.-

2.90

6.50

4.50

Iced or Chilled

2.-

1.50

Пвц охладител за 
бутилки • 4 цвята 

06003000007514

2.50

1.90
ФорМиЧки за лед 
• 6 вида 06003000008094

Подложка за хранене 
• 44 х 29 см 06003000008337

Чаша за ФраПе 
• 31сл • 1 бр. 
06011000001635

Миксер за нес каФе 
06003000007673

Порцеланови куПиЧки 
за ПеЧене 06003000007506

• 2 броя 
• 9 х 4.6 см

куПиЧка за креМ брюле
06003000006334

5.-

3.90

-30%

3.50

2.50
bamboo 

line

• 150 x 200 см

20.06.2018

всички цени са в лева с включен ддс. Промоциите са валидни от 15.06 до 14.07.2018 г. 
с изключение на случаите, в които са упоменати други дати или до изчерпване на на-
личните количества. Пълните условия на промоциите вижте на www.enikom-m.com. всич-
ки размери са съответно: ширина 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 изобразените цветове да се различават от оригинала поради спе-
цификата на печата. еником-М не носи отговорност за допуснати предпечатни и печатни 
грешки. безплатен транспорт за всички покупки над 800 лв. за всички населени места на 
територията на република българия.

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник - Събота: 10:00 - 20:00

Неделя: 10:00 - 19:00

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник - Петък: 10:00 - 20:00

Събота: 10:00 - 19:00 
Неделя: 10:00-18:00 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 от 15.06 До 14.07.2018 г. 
слеД ПреДстаВяне на талона.

1.69 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.

32.50

19.90
19.50

9.50
30.-

19.90

Всички мебели и аксесоари ще намерите в нашите магазини: Нашите аксесоари ще намерите в магазин:

11.07.201827.06.2018

24.90

17.50

4.50

3.-

24.90

17.5019.90

13.90
8.50

5.90

7.50

5.50

Pizza, Pasta, BBQ - We Love Them All

22.50

18.50

18.-

12.90
24.40

17.50

9.50

6.90

10.90

6.90

10.90

8.90

36.50

21.90

19.50

15.90

20.-

16.50

18.90

13.90

12.50

8.90

6.90

5.50

7.50

5.20

7.50

5.70

7.50

5.70

9.50

6.70

7.50

5.70

79.99

61.70
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тенджера за варене 
на сПагети 
06003000006590

ЩиПка за сервиране 
DAiLy 06003000006941

ЩиПка за сервиране
06003000004672
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тройна острилка 
за зеленЧуци 
06003000007470

оливEрник 2 в 1
• спрей + стандартна 
функция 06003000006285

каПак за Покриване на храна 
• 35 см 06003000003402

cEt две вилици и два 
ножа • дървени дръжки 

06003000008093

Поставка за 
ПеЧене на Пиле 
0600300000715

8.-

5.90

коМПлект за ПодПравки
• 9 части • с дървена поставка
06003000007558

коМПлект кухненска Престилка 
и ръкохватка BBQ 06003000007731

Преса за картоФи 
06003000007730сет Прибори BBQ 

• инокс • 3 части
06003000008345

Чиния за Пица 
FRiEnDS TiME 06003000007699

• с декор • ф32 см

Чиния за Паста FRiEnDS TiME 
• ф28.5 см 06003000007655

овална Чиния за стек 
FRiEnDS TiME • 30 х 26 см

06003000007656

Чиния за Пица FRiEnDS TiME 
• ф32 см • дюс 06003000007698

67.50

39.50

• ПодходяЩи за съдоМиялна • ПодходяЩи за всиЧки  

видове котлони • сПециално дъно турбо-индукция 

• МногоПластово, незалеПваЩо Покритие 

коМПлект тигани 06003000008353

• 2 броя • ф28 см + ф24 см 

87.50

49.90
коМПлект 
тенджера и 
тиган с каПак 
• ф24 см  
06003000008351

коМПлект за готвене 06003000008352

• 12 части – съдове, капаци, прибори

279.90

149.-
коМПлект баМбукоВи 
шПатули 06003000008247

баМбукоВа Дъска 
за рязане 
• 42 х 30 см 
06003000008347

коркоВа ПоДложка • 21 см 
• магнитна 06003000004847

МелниЧка за 
сол/ПиПер 

• бамбук 
06003000003762

ПостаВка за Прибори 
• разтегателна 
06003000007105

съД за серВиране 
• 14 х 11 х 4 см 
06003000007744

аПетайзер с 
баМбукоВа 
Дръжка • 16 см 
06003000006275

17.40

12.10

4.60

3.20

13.40

9.30

7.50

5.30

16.50

11.50

12.50

8.70

13.90

9.70

13.40

9.30

захарница 
06003000001618

Eco Living

куПа • ф12 см 
06003000001608

куПа • ф19 см 
06003000001609

куПа • ф25 см 
06003000001610

за всички продукти 
С марка

буркан с каПак 
• 0.5 л 06003000001612

буркан с каПак 
• 0.75 л 06003000001613

буркан с каПак 
• 1.2 л 
06003000001614

Прибори за сервиране 
06003000001611

коМПлект за салата 06003000008336
• материал: стъкло + дърво
• 7 части – 1 x купа, 30 см; 2 x олио/оцет 
бутилки с коркова тапа, 265 мл; 2 x солница/
пиперница; 1 x лъжица; 1 x вилица

KоМПлект 5 ножа 
06003000007849
• незалепващо покритие

24.90

12.90
коМПлект кана + шест Чаши 
• 1.2 л + 240 мл
060080000010175

04.07.2018

сгъваеМа МасиЧка за балкон 
• 63 х 40 см 060080000010214

оранжада

• Фреш портокал • мед

• газирана напитка по избор

300 мл



SincE 1859

Party in the garden

Crazy Prices
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13.50 49.90

36.90

62.90
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17.90
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14.50

51.-

29.90
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4.90
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39.90
38.-

19.90

14.90

10.50

14.90

10.50

14.90

10.50

ваза RAinBow • 25 см 
06005000001253

свеЩник 
RAinBow coMB 
06004000001640

16.90

топ
оферта

5.90

топ
оферта

9.90

топ
оферта

9.90

топ
оферта

9.90

топ
оферта 12.50

топ
оферта

11.90

топ
оферта

17.50

топ
оферта

16.90

топ
оферта

деко Чиния акаПулко
• ф21 см х h2 см 060080000010238

дълбока деко Чиния 
акаПулко • ф21 см х h4 см 
060080000010237

Чаша RAinBow FEELinG 
06011000001841

раМка BUcA RoSE GoLD 
• 10 x 15 см 060080000010234

ваза кактус 
• 37 см 06005000001217

касиЧка AnAnAS PiG 
06008000009750 

Чаша 
AQUARiUM 
0201100000018

Чиния AQUARiUM • ф22 см 
06003000006667

куПа AQUARiUM 
• ф15 см 0601500000413

куПа ART cUiSinE • ф15 см 0601500000446

Плато BLU oRA oVAL 
• 24 см 06003000008457

19.90

15.90
деко калъФка 
• 45 х 45 см 
• различни десени

16.90

21.90
тишлайФер 
• 44 х 140 см
• различни десени

Покривка 
• 137 х 180 см
• различни десенисвеЩник с Подложка 

06004000001666

свеЩник с Морско 
конЧе 06004000001665

Фигура Морско 
конЧе • 27 см 

0601900000369
висяЩа Фигура 
Морско конЧе 
• 15 см 0601900000370

Фигура костенурка 
• 6 см 0601900000378

Фигурка рак 
• 5 см 0601900000377

Плато FiREnZE 
• 27 см 06003000008333

Плато FiREnZE 
• 22 см 06003000008332

Чаша за бяло вино 
nono • 370 мл

Чаша за Червено 
вино nono 
• 600 мл
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Чаша за шаМПанско 
nono • 220 мл

06
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кана BURAno 
• 1.5 л 06003000008331

Чаша за Червено 
вино BURAno 
• 350 мл 06011000001778

свеЩник UFo 
nATURAL BEAcH

06004000001757

06004000001752

Подложка за хранене 
• двустранна • 45 х 30 см 

06003000007582

Поднос • 30 х 21,5 см 
06003000007584

салФетки 
• 20 броя 
• 33 х 33 см 
06003000007586

Поднос с дръжки 
• 33 х 22 см 

06003000007588

аПEтайзер • купичка + 8 бр. клечки за хапки 
на бамбукова поставка 06003000007590

аПEтайзер • 3 бр. купички с лъжички на 
бамбукова поставка 06003000007591

Чаши за каФе с Чинийки 
• 110 мл • 2 броя 06003000007592

Чаши за Чай 
• 2 броя • 350 мл 
06003000007594Порцеланова куПиЧка 

• ф12 см 06003000007598

Чиния за основно 
• ф26,5 см 06003000007595

Чиния за суПа 
• ф21,5 см 06003000007596

Чиния за десерт 
• ф19 см 06003000007597
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Потопете се в 
атмосферата на морска 
приказка с качествените 
продукти на artica textile.
Жакатдов текстил с 
традиции, произведен в 
Испания. 

Marineros



Welcome To The Jungle

Lemonade Party

4.90

3.50

8.90

6.50
3.90

2.90
12.90

10.50
24.90

20.50
46.90

37.90
35.90

28.90
27.90

22.90
14.90

12.50

9.99

6.99

3.50

2.50

3.50

2.50

22.50

15.50

21.90

15.50

3.50

2.50

25.-

16.90
30.90

14.-

9.99

6.99

3.90

2.90
4.90

3.50

всички цени са в лева с включен ддс. Промоциите са валидни от 15.06 до 14.07.2018 г. с изключение на случаите, в които са упоме-
нати други дати или до изчерпване на наличните количества. Пълните условия на промоциите вижте на www.enikom-m.com. всички 
размери са съответно: ширина 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 изобразените 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 населени места на територията на република българия.

ДРужБА 1
ул. “кап. д. списаревски”24

НАДЕжДА 1
бул. “ломско шосе”, бл. 171

ЛюЛиН 2
бул. “царица йоанна” 102

Industrial Fusion
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32.50
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13.90 15.-

8.90

25.-

15.90

дисПенсър за 
наПитки • 3 л 
06003000008365

бутилка 
LEMonADE 
06003000008379

• 1 л

бурканЧе за наПитки 
със слаМка LEMonADE 
• 450 мл 06003000008380

Покривка за Маса 
LEMonADE 
• 80 x 80 см 
0500400000969

ФорМиЧка за лед с бъркалка 
LEMonADE 06003000008360

Подложка за хранене 
• ф38 см 060080000010219

Метална кошница овал 

• 29,5 x 21 x 11 см 060080000010218

деко калъФка 
05007000001053

тежести за 
Покривка 
LEMonADE 
06003000008361

цитрус Преса 
06003000003618

Пулверизатор 
за цитруси 
06003000005110

настолен Часовник 
• 22 х 8 х 26.5 см 
• метал 0600900000344 

Метална декорация ПтиЧка 
• 3 дизайна 06003000008346

шкаФЧе с 4 ЧекМеджета 
• 40 х 30 х 85 см 
060080000010094

шкаФ дървен с 6 ЧекМеджета 
• 77 х 30 х 67 см 060080000010095

ПоМоЩна МасиЧка 060080000010210

• тиково дърво + метал

стол 060080000010211

• тиково дърво 
• метални крака 

• ф30 см х h42 см

деко калъФка 
• 40 x 40 см 
05007000001046

куПа DESERT PRincESS 

Чиния DESERT PRincESS 

• ф27 см 
06003000007376

 • ф20 см 
06003000007377

• ф14 см 
06008000009561

• ф18 см 
06003000007378

стъклени Чаши 
JUnGLE 06011000001797

• 3 броя • 250 мл

8.50

5.50

стъклени Чаши 
JUnGLE • 3 броя 
• 310 мл 06011000001798

бутилка със 
заПушалка JUnGLE 
• 1 л 06003000008373

деко 
калъФка 
• 45 х 45 см 
05007000001062

Покривка
• 120 х 140 см 
0500400000980

Покривка 
• 140 х 180 см 
0500400000988

Покривка 
• 140 х 240 см 
0500400000992

Покривка 
• ф140 см 
0500400000984

тишлайФер 
• 40 х 140 см 
0500400000996

62.90

47.10 62.-

46.50

29.90

23.90

39.90

31.90

39.90

31.90

25.90

20.50

99.90

79.90 84.50

48.-

29.-

21.70

36.50

27.30

19.90

14.90

17.50

13.10
11.90

8.90

23.90

17.90

двойна ръкавица 
06003000007813

Чиния за основно 
06003000006497

English Breakfast
Чиния за Предястие 

06003000006498

куПа 
0601500000404

лоПатка за торта 
06003000006506

23.-

17.20

Чаени лъжиЧки 
• 4 броя 06003000006507

29.90

22.40

Поставка за торта 
06003000006500 ФорМа за МъФини 

06003000007805

Чиния сърце 
06003000007800

кВаДратни куПи 
• 12 см • 2 броя 0601500000408Bossa Nova Nights Плата • 32 см • 2 броя 

06003000002951

куПа за салата и 
Четири куПиЧки 
0601200000838

ПостаВка на 2 ниВа 
• ф32 см + ф23 см 
06003000006661

Чаши за ВоДа • 4 броя 06011000001395

Чаши за уиски 
06011000001396

• 4 броя

-25% за серия 

Vintage indigo

Чаша с Чинийка 
06011000001379

52.50

39.30

Чайник • 6 дози 
06003000006501

-20% за серия bossa Nova

бурканЧе за 
наПитки със 
слаМка JUnGLE 
• 450 мл 
06003000008375

кошница 
за Пикник 
• за двама 
06008000009659

69.90

48.80

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник – събота: 10:00 - 20:00
неделя: 10:00 - 19:00

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък: 10:00 - 20:00

събота: 10:00 - 19:00 • неделя: 10:00 - 18:00

Летни покривки, деко калъфки, тишлайфери... 
                              Преоблечете дома си с цветен уют и щуро настроение! Colorful Party


