
брошура, валидна oт 11.09 до 09.10.2018 г. пазарувайте и online
 www.enikom-m.com 

пълна информация с участващите в промоцията продукти може да откриете на www.enikom-m.com.

Серия мебели

PAPASANS

-30%

РазпРодажба 
Отстъпки от -30% до -55%

на градински 
мебели

-10% -20% -30%

на стойност 
над 100 лв., 
получавате 

отстъпка

на стойност 
над 200 лв., 
получавате 

отстъпка

на стойност 
над 300 лв., 
получавате 

отстъпка

* пълните условия на промоцията вижте на www.enikom-m.com.

при покупка на артикули извън промоция: 

Месец на 
BraBantia 

в Еником м

UV-лак

за Плотове от 
технически камък
Dekton и SileStone

-12%

105.50

68.50

91.50

59.50

48.90

34.50

Сушилник  за Съдове
• алуминий • 49 х 38 см • 5 години гаранция 

6003000008311

кутия за хляб PRoFiLe 
• 44 х 26 см • 10 години 
гаранция 0600300000031

кош newicon 
matt SteeL 
• 3 л • 10 години 
гаранция 0600100000201

-20%
за кухни 

на стойност 
от 900 лв. до 2500 лв.

-22%
за кухни 

на стойност 
от 2501 лв. до 4500 лв.

-24%
за кухни 

на стойност 
от 4501 лв. до 6900 лв.

-27%
за кухни 

на стойност 
над 6900 лв.

• отстъпката важи за кухни над 900лв. в посочените ценови категории не се включват аксесоари, осветление, ел.уреди, мивки, смесители и плотове от камък. 
• промоцията важи за: модерни кухни с изчистена визия от модулни системи: рим гланц, стил стандарт, стил профил, стил алуминиев кант, интегра, матера акрил,,  
   омега стандарт, Болеро стандарт, Болеро лак, прего стандарт, прего ал.профил, прего лак, прего полиглос, прего Regina, modern,  Lira, Riva.
   класически и винтидж кухни от модулни системи:  виена класик, D12 винтидж , омега профил, Linea, evergreen. • пълните условия на промоцията вижте на www.enikom-m.com.

месец на

кухнята
За всички непромоционални електроуреди,
Закупени към кухня от еником м

бЕзпЛаТНи:
раЗнос

монтаЖ

транспорт

важи за района на софия и перник.



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

пдч хайглос

кухня от модулна система ИРИС
• размери: ш242 х д60 х в223 • гръб принт стъкло - 376 лв.
Цената е за показаната конфигурация и НЕ включва смесител, 
мивка, електроуреди и аксесоари.

7 РазлИчнИ фРонта вРатИ
• 4 цвята пдч хайглос

• профил мдф рамка с пдч табла
• 2 цвята мдф фолио

 ИзбоР от 26 модула

 ИндИвИдуално пРоектИРане

два цвята теРмоплот 
в 6 разлини размера

възможноСт за 
комбИнИРане на цветове

кухнята може да се израБоти 
     по размер на клиента 

кухнята може да се израБоти 
     по размер на клиента 

кухня от модулна система ИРИС • материал: ПдЧ + MDF фолио • цвят: бял фладер 
• размери: ш262 х д60 х в222 • цена за показаната конфигурация: 1462 лв. 1243 лв. 

модулна система 
ИРИС, налИчна 

на Склад

кухни с ПоРъчка по ИдИвИдуален пРоект
-20%

за кухни 
на стойност 

от 900 лв. до 2500 лв.

-22%
за кухни 

на стойност 
от 2501 лв. до 4500 лв.

-24%
за кухни 

на стойност 
от 4501 лв. до 6900 лв.

-27%
за кухни 

на стойност 
над 6900 лв.

• отстъпката важи за кухни над 900лв. в посочените ценови категории не се включват аксесоари, осветление, ел.уреди, мивки, смесители и плотове от камък. 
• промоцията важи за: модерни кухни с изчистена визия от модулни системи: рим гланц, стил стандарт, стил профил, стил алуминиев кант, интегра, матера акрил, омега 
стандарт, Болеро стандарт, Болеро лак, прего стандарт, прего ал.профил, прего лак, прего полиглос, прего Regina, modern,  Lira, Riva 
класически и винтидж кухни от модулни системи:  виена класик, D12 винтидж, омега профил,  Linea, evergreen. • пълните условия на промоцията вижте на www.enikom-m.com.

820 лв.
965 лв.

-15%

стара цена

ново
ексклузивно в еником м

модулни системи 
liRA и RiVA

нова технология 
UV-лакирани фронтове: 

 по-голяма якост 
 четирикратно по-голяма устойчивост  

       на физически увреждания  
 перфектен ефект на гланца  

        с до 99.7% блясък  
 много добра устойчивост на влага и прах

UV-лак

UV-лак

 изБор от 4 цвята за лице

 изБор от 7 цвята за термоплот

 изБор от 4 цвята за лице

 изБор от 6 цвята за термоплот

 изБор от 4 цвята за лице

 изБор от 6 цвята за термоплот

 комБиниране на два цвята в долни модули 

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. 3250 лв.

-20%  -27% 

Сега С отСтъпкИ

СпоРед СтойноСтта
на кухнята

от
до

-20%  -27% 

Сега С отСтъпкИ

СпоРед СтойноСтта
на кухнята

от
до

-20%  -27% 

Сега С отСтъпкИ

СпоРед СтойноСтта
на кухнята

от
до

-20%  -27% 

Сега С отСтъпкИ

СпоРед СтойноСтта
на кухнята

от
до

модеРни кухни с изчистена визия

кухня от модулна системама liRA • материал: ПдЧ с UV лак 
покритие • цвят: бяло хайглос + небраска хайглос • размер: ш255 х д60 х в220 
• чекмеджета и панти с плавно затваряне • силиконова лента на цокъла • плот
• цена на показаната конфигурация:  1742 лв.  1394 лв.

кухня от модулна система liRA • материал: ПдЧ с UV лак покритие • цвят: бяло хайглос + 
тъмна небраска хайглос • размер: 360х60х220 см • чекмеджета и панти с плавно затваряне • силиконова 
лента на цокъла • плот • цена на показаната конфигурация: 3251 лв.  2536 лв.

кухня вариант еником 200 см*

1366 лв.
1708 лв.

342 лв.

стара цена

пестите

Сега С 

-15% 

1243 лв.1462 лв.

219 лв.

стара цена

пестите

За всички непромоционални електроуреди,
Закупени към кухня от еником м

бЕзпЛаТНи:
раЗнос

монтаЖ

транспорт

важи за района на софия и перник.

 изБор от 50 цвята за лице

 изБор от 7 цвята за термоплот

кухня от модулна система ReginA • материал: ПдЧ +  извит MDF лак гланц • цвят: бял + виолетов • плот 
• механизми за плавно затваряне • размери: ш289-303 х д62 х в224 • гръб принт стъкло, включен в цената • цена на 
показаната конфигурация: 11935 лв.  8713 лв.
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Кухня вариант “Еником 200 см” с раз-
мери Ш200 х Д60 х В223 е подходяща 
за малки помещения. Създадената 
конфигурация е за по-лесно ценово 
сравнение на кухни с различни ма-
териали на фронта и от различни 
модулни системи.

* кухня ваРиант енИком 200 см

200 см

 1 цвят за лице

 изБор от 7 цвята за термоплот

изБор от 17 цвята за лице

изБор от  45 цвята за термоплот

изБор от 32 цвята за лице

изБор от  45 цвята за термоплот

 1 цвят за лице

 изБор от 7 цвята за термоплот

-20%  -27% 

Сега С отСтъпкИ

СпоРед СтойноСтта
на кухнята

от
до

-20%  -27% 

Сега С отСтъпкИ

СпоРед СтойноСтта
на кухнята

от
до

-20%  -27% 

Сега С отСтъпкИ

СпоРед СтойноСтта
на кухнята

от
до-20%  -27% 

Сега С отСтъпкИ

СпоРед СтойноСтта
на кухнята

от
до

-10% 
на всички 

дизайнерски 
линии

избор поръчка монтаж

 Посетете нашите магазини и разгледайте 
многобройните модели кухни, които предлагаме 
и открийте вашия стил.

 донесете размери на помещението и ние ще 
проектираме вашата кухня.

  Предлагаме услугата „взимане на размери“.
 Ще отговорим професионално на вашите въ-

проси относно видовете материали, механизми, 
електроуреди, аксесоари и осветление.

 вземете отстъпка за избраната 
от вас кухня според промоционал-
ните условия.

 възползвайте се от отстъпка 
при поръчка на електроуреди, мив-
ки и смесители за вашата кухня.

 Получавате безплатна схема на 
вик и електрическа инсталации.

1 2 3
 за ваше улеснение, предлага-

ме услугата “Подготовка на обекта” 
- демонтаж на стари шкафове, пре-
местване на инсталационни точки, 
пробиване на необходими отвори.

 Ще транспортираме безплатно 
вашата кухня в района на София и 
Перник.

 Ще качим и монтираме профе-
сионално вашата кухня. 

откРийте вашия стил и ПоРъчайте в 3 леСнИ СтъпкИ:

класически и винтидж кухни
кухня от модулна система lineA • материал: ПдЧ + MDF профил с фолио • цвят: слонова кост
• плот • размер: ш289-349 х д60 х в216 • цена на показаната конфигурация: 4333 лв. 3380 лв.

кухня от модулна система eVeRgReen • материал: ПдЧ + 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.  3469 лв.

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.  2592 лв.
• стенна облицовка от принт стъкло: 835 лв.

кухня вариант еником 200 см*

1008 лв.
1260 лв.

252 лв.

стара цена

пестите

кухня вариант еником 200 см*

1374 лв.
1717 лв.

343 лв.

стара цена

пестите

кухня от сеРия D-12, модулна система виена клаСИк • материал: ПдЧ + рамка масив и табла фурнирован 
MDF • размери: ш304-250 х д60 х в247 • размер на колоните: ш160 х д60 х в247 • механизми за плавно и безшумно затваряне, 
2 броя механизми за бутилки • цена за показаната конфигурация: 9842 лв.  7185 лв.

ВНОСКИ ПОДАРЪК
∙ 9, 12, 18, 24, 30 и 36-месечна схема на 
изплащане
∙ Размер на кредита от 250 до 10 000 лв.
∙ Без задължителна първоначална вноска
∙ Вноските подарък се получават в края 
на кредитния период при коректно и 
навременно изплащане:
9 и 12-месечна схема на изплащане –
1 вноска подарък
18 и 24-месечна схема на изплащане –
2 вноски подарък
30 и 36-месечна схема на изплащане –
3 вноски подарък

Срок на промоцията: от
11.09.2018 до 9.10.2018 г.
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97 лв.
129 лв.

-25%

стара цена

тРаПезен стол lineS 
• материал: метал + еко кожа
• цвят: хром + бяло + черно
01017000001594

Разтегателна тРаПезна маса lineS 
• материал: метал + стъкло • цвят: хром + бяло + черно 

• размери: ш120-150 x д70 x в75  
01016000001494

тРаПезен стол PRAg 0101700000417  
• материал и цвят: метал хром + еко кожа/ капучино, 
кафяво, черно, бяло 
• материал и цвят: метал хром +дамаска/зелено

Разтегателна тРаПезна 
маса SienA 01016000001235

• материал: ПдЧ • цвят: дъб сонома, 
дъб крафт сив, венге 

• размер: ш120-150 х д75 х в76 

тРаПезен стол toulon
• материал: масив + дамаска
• цвят: венге + кафяво
0101700000427

Разтегателна тРаПезна маса noVuS 
01016000001375 • материал: МдФ + масив • цвят: орех, бял 
мат • размери: ш140-180 x д90 x в75 • възможност 

за изБор на цвят на промо цена

диРектоРски стол 
Monti 0101701400068

• материал: еко кожа + дамаска 
• цвят: черен • газов амортисьор за 
плавно регулиране на височината

комПлект Помощни масички • материал: метал 
+ МдФ • цвят: хром + бяло, бежово • размери: S - ш42 х д35.5 
х в50 M - ш43.5 х д35.5 х в56 L -  ш45.5 х д40.5 х в60

холна маса CT3025 0103800000082

• материали: стъкло + МдФ + метал
• цвят: дъб сонома + инокс
• размери: ш110 x д60 x в45

56 лв.
75 лв.

-25%
стол

стара цена

104 лв.
122 лв.

-15%
стол

стара цена

135 лв.
165 лв.

-18%
стол

стара цена

218 лв.
290 лв.

-25%

масастара цена

229 лв.
269 лв.

-15%

масастара цена

573 лв.
699 лв.

-18%

масастара цена

95 лв.

топ оферта

159 лв.
199 лв.

-20%

стара цена

офис обзавеждане SMARt 0102100000049

• материал: ПдЧ • цвят: дъб сонома + графит 
• ъглово бюро: ш170 х д110 х в74 • контейнер: 
ш40 х д43 х в72 • етажерка: ш80 х д35 х в82 
• шкаф с врати /2 бр./: ш80 х д37 х в82

Сега С 

-18% 

Сега С 

-18% 

Сега С 

-18% 

Сега С -18% 

0101000000169

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

5

5

2

3

4

5

модулно обзавеждане за антРе StelA
1  гардероб V1: ш63 х д36 х в197 289 лв. 237 лв.
2  огледало oG: ш63 х д2 х в81 90 лв. 74 лв.
3  пано със закачалка cLk: ш70 х д13 х в112  159 лв. 130 лв.
4  Шкаф за обувки cPL1: ш63 х д36 х в94 219 лв. 180 лв.
5  Шкаф за обувки с възглавница k1: ш63 х д36 х в48 205 лв. 168 лв.

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.

модулна система за тРаПезаРия gioVAnnA 01016000001537 • материал: ПдЧ • цвят: дъб суров + бяло гладко 
1  шкаф с четири чекмеджета м2: ш60 х д40 х в100 200 лв. 164 лв.
2  колонен шкаф с витрина м5: ш60 х д40 х в205 240 лв. 197 лв.
3  колонен шкаф м6: ш96 х д40 х в205 288 лв. 236 лв.

4  тв шкаф м7: ш132 х д40 х в45 176 лв. 144 лв.
5  трапезна разтегателна маса м9: ш120-160 х д80 х в75 192 лв. 157 лв.

1

2

3

4 5

UV-лак

UV-лак

модулно обзавеждане 
за дневна kAShMiR 
0101300000329   

• материал: ПдЧ + MDF 
• цвят: шампанско + тъмна савона

1  висок шкаф м5L: 485 лв. 398 лв.
       ш120 х д45 х в135
2  тв шкаф м1:  290 лв. 238 лв. 

      ш180 х д45 х в40
3  етажрека м8R:  114 лв. 93 лв. 

      ш110 х д20 х в30
4  етажрека м8L:  114 лв. 93 лв. 

      ш110 х д20 х в30
5  етажерка м9:  57 лв. 47 лв. 

      ш180 х д200 х в30

лицева  част с UV лак – много голяма здравина четирикратно 

     по-висока устойчивост на физически увреждания висок Блясък (99.7% ) 

369 лв.
480 лв.

111 лв.
стара цена

пестите
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холна гаРнитуРа Molly 0101800000296 • материал: еко кожа + дамаска 
• цвят: черно, кафяво • размери: ш240 х д150 х в72
• лява и дясна посока • функция сън и ракла • размер на леглото: ш135 х д199
• възможност за изБор на цвят на промо цена

холна гаРнитуРа neVADA 0101800012068 • материал: еко кожа 
• цвят: бежово • размери: ш250 х д175 х в85 • лява и дясна посока • функция 
сън и ракла • размер на леглото: ш118 х д200 • възможност за изБор на 
цвят на промо цена

Разтегателен диван lonDon 0101900000674 • материал: дамаска • цвят: кафяво 
• размери: ш200 x д100 x в100 • функция сън • размер на леглото: ш130 x д200
• възможност за изБор на цвят на промо цена

ъглова гаРнитуРа hAiti 0101800000286 • материал: еко кожа + дамаска • цвят: бежово + кафяво, бяло + сиво • размери: ш290 х д200 х в92
• функция сън и ракла • размер на леглото: ш146 х д223 • лява и дясна посока • възможност за изБор на цвят на промо цена

1505 лв.
1805 лв.

300 лв.
стара цена

пестите

1200 лв.
1450 лв.

250 лв.
стара цена

пестите

1290 лв.
1612 лв.

322 лв.
стара цена

пестите

770 лв.
910 лв.

140 лв.
стара цена

пестите

1184 лв.
1444 лв.

260 лв.
стара цена

пестите

1177 лв.
1435 лв.

258 лв.
стара цена

пестите

ъглова холна гаРнитуРа MonAcco 0101800000335 • материал: еко кожа + дамаска
• цвят: кафяво + бежово • размери: ш287 х д208 х в90 • функция сън с размер на леглото 135 х 224

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 на промо цена

ъглова гаРнитуРа Dublin 0101800000304

• материал: еко кожа + дамаска • цвят: кафяво + зелено
• размери: ш263 х д172 х в77 • функция сън и ракла
• размер на леглото: ш140 х д210 • лява и дясна посока 
• възможност за изБор на цвят на промо цена

Разтегателен диван click lux 0101900000705

• материал: дамаска • цвят: бежово  
• размери: ш190 x д97 x в103 • функция сън и ракла  
• размер на леглото: ш130 x д190
• възможност за изБор на цвят на промо цена

600 лв.
712 лв.

112 лв.
стара цена

пестите

510 лв.
599 лв.

89 лв.
стара цена

пестите

ПлаФон DiamonD • 41см, 12W
0400100000127

89.90

65.90

65.-

49.90

92.50

63.50

195.-

136.90Пендел DUcky • топка с пера 
• бяло, розово • 1 х е27, 40 W

• ф 30 см 
0400600000203

• ф 40 см 
0400700000704

LED ПлаФон Diam 0400100000119

• пластмаса • бял • с дистанционно за 
промяна на температурата на светлината



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

Брошура, валидна от 11.09 до 09.10.2018 г. 
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легло тиП бокс сПРинг KORLEONE С 0100200000405 

• материал: текстил + масив • цвят: тъмно сив • еднолицев матрак с 
покет пружини с размер 160 х 200 см • повдигащ механизъм – голямо 
пространство за съхранение на багаж • възможност за изБор на 
дамаски за леглото и цветове на краката

модулно обзавеждане за сПалня kAllA StelA 0103600000504 

• цвят: бяло + дъб табако • материал: ПдЧ с UV лак гланц  + MDF с релеф
гардероб P4/St: ш239 х д54 х в225 1034 лв. 847 лв.
легло kR160/St: ш180 х д221 х в120 552 лв. 452 лв.
нощно шкафче nS1/St: ш55 х д41 х в41  150 лв. 127 лв.
комод k13/St: ш121 х д51 х в98 439 лв. 359 лв.
• допълнителен рафт за гардероб F-St 29 лв. 23 лв.

Сега С 

-18% 

UV-лак лицева  част с UV лак – много голяма здравина четирикратно 

     по-висока устойчивост на физически увреждания висок Блясък(99.7% ) 

1
12

3

4 5

5

6

7

Mодулно обзавеждане за 
сПалня клео 
• материал: ПдЧ (22 мм) 
• цвят: дъб крафт сив + бежов гланц

4   табла за легло: ш165 х д60 х в100 117 лв.  96 лв.
5   нощно шкафче: ш50 х д46 х в100 102 лв.  83 лв.
6   пано с огледало: ш90 х д2.2 х в70 80 лв.  65 лв.
7   скрин 4 чекмеджета: ш90 х д50 х в100 304 лв.  249 лв.

1  еднокрилен гардероб: ш50 х д60 х в210 234 лв.  192 лв.
2  гардероб с плъзгащи се врати: ш160 х д60 х в210 656 лв.  538 лв.
3   луб за матрак 160 х 200  282 лв.  231 лв. 

с амортисьорен механизъм: ш165 х д204 х в35

Сега С -18% 

обзавеждане за сПалня паРИж 0103600000159 
• материал: ПдЧ + огледало • цвят: дъб крафт бял + дъб крафт сив 
• легло за матрак 160 х 200 с амортисьорен повдигащ механизъм: 
ш181 х д205 х в80 • четирикрилен гардероб: ш205 х д52 х в210 
• нощни шкафчета /2 броя/: ш50 х д33 х в30 
• скрин: ш120 х д43 х в81.5

994 лв.
1169 лв.

175 лв.

стара цена

пестите

899 лв.
1099 лв.

175 лв.

стара цена

пестите

899 лв.
969 лв.

70 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 с дясна и с лява посока

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% 

масив бук

масив бук

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

гаРдеРоб GD 240 0100100000491

• материал: ПдЧ • цвят: снежен дъб + антрацит
• размери: ш240 х д65 х в220 • възможност за изБор на цвят

699 лв.
839 лв.

140 лв.

стара цена

пестите



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

Брошура, валидна от 11.09 до 09.10.2018 г. 
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3.90

2.50
9.90

7.50
29.90

22.50

хавлиена кърПа тоскана • 450 гр/м2

• 30 х 50 см 
0500200000993

• 50 х 90 см 
0500200000994

• 85 х 175 см 
0500200000995

ПоМоЩна МаСа 06008000009608

• метал + дърво
ПоМоЩна МаСа 06008000009609

• метал + дърво

36.-

25.90
29.90

19.90

39.90

32.60

33.-

23.-

99.-

77.22

114.90

89.62

157.50

122.85

54.90

42.82

99.90

77.92

79.90

64.50

14.-

11.90

65.-

54.-

75.-

63.-

12.90

9.90

32.90

24.50
24.90

16.50

9.50

7.20

16.90

11.509.50

7.20

23.50

17.60

хавлиен халат С каЧулка тоскана • 450 гр • различни размери – S-XXL
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9 ПоСтавка за СаПун 
Rea 06013000001400

диСПенСър 
за СаПун Rea 
06013000001398

Чаша за Четки 
за зъби Rea 
06013000001399 

Четка за Wc 
С ПоСтавка Rea 

06013000001401

ПоСтелка за баня 
• 60 х 40 см  • различни цветове 
06013000001427

06
00

80
00

00
10
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7
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00

80
00

00
10

01
8

овален Панер С каПак Sweet home 
• върба и памукПътешествие до Тоскана

Kаним ви ви да се пренесете в уютна 
италия, чрез мекия допир на хавлиени 

изделия от серия тоскана.

Сушилник за дрехи Rio SiLVeR 
060080000010386 • 18 м + кошница за щипки

18.90

топ
оферта

Сушилник LineaR 
• 3 нива 06008000004719

одеяло МикроФибър 
• 150 х 200 см • различни цветове

0500500000215

0500500000226

0500500000225

Протектор JeRSey cotton BaBy 

• комплект с пелена  
   60 х 120 см 0501300000005

• комплект с пелена  
70 х 140 см 0501300000006

26.-

21.90

24.-

20.40

Протектор за възглавница 
JeRSey cotton • 50 х 70 см 0500700000937

Серия Протектори за Матрак
JeRSey cotton 05001000001861

• 90 х 190-200 см 34 лв. 28,60 лв.
• 100 x 190-200 см 36 лв. 29,90 лв.
• 120 х 190-200 см  39 лв. 32,90 лв.
• 140 х 190-200 см  43 лв. 35,90 лв.
• 160 x 190-200 см 47 лв. 39,40 лв.
• 180 x 190-200 см 51 лв. 42,90 лв.
• 200 x 190-200 см 55 лв. 45,90 лв.

възглавница aiR QUeen 
• 59 х 39 х 16 см 05007000001004

възглавница aiR kinG 
• 70 х 41 х 16 см 05007000001005

Фото-реПродукция • 150 x 50 см 0600600000353

Фото-реПродукция • 3 броя 50 x 50 см 0600600000547

Фото-реПродукция 
ReLationShiP
• 116 x 76 см
0600600000535

Фото-реПродукция • 120 x 40 см 0600600000524

Фото-реПродукция • 150 х 100 см 060080000010255

на всички 
фОтО-репрОдукции
с марка the wall-22%

-40% доРазпродажба на спални кОмплекти 
От български прОизвОдители

95.-

75.-

единиЧен СПален коМПлект • 4 части - 2 броя калъфки, единичен 
плик, единичен чаршаф• 100% сатениран памук 05001000002637

-40% пОзнатОтО турскОтО качествО с

89.-

53.40
99.-

59.40
СПален коМПлект

• 100 % памук ранфорс 
• 4 части 

05001000001798
• 3 части 

05001000001918

• Отпускат напрежението • Ергономична форма • Хипоалергични 
• С основа от мемори пяна

не само кРалете заслужават кралска възглавница

 • 2 в 1 КАЛЪФ-ПРОТЕКТОР ЗА МАТРAK • Непромокаем и двойнодишащ

-12% 
на всички 

ОлекОтени завивки 
коМПлект SLeeP BaSicS 05001000002408

• завивка 150 х 200 см + възглавница 50 х 70 см

• Капитониран калъф от микроплюш и микрофибър

119.-

104.72

на всички налични 
стОлчета за хранене

-12% -25%доот

135.-

109.-

двоен СПален коМПлект • 6 части – 4 броя калъфки, двоен 
плик, двоен чаршаф • 100% сатениран памук 05001000002638

отстъПки за сеРия Deluxe SAtin 3D



• 150 x 200 см

всички цени са в лева с включен ддС. Промоциите са валидни от 11.09 до 09.10.2018 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 11.09 до 09.10.2018 г. 
след представяне на талона.

1.80 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.

всички мебели и аксесоари ще намерите в нашите магазини: нашите аксесоари ще намерите в магазин:

12.09.2018

33.90

19.90

17.90

13.96

46.90

29.90

Подложки за наПитки 
0601200000857 • 6 броя 12.50

8.50

49.90
33.-

32.-
22.-

8.-
5.60

14.-
9.80

оСновна Чиния 
0601200000840 

• Ø 26,5 см

Чиния за СуПа 
0601200000841 • Ø21,5 см

11.-
7.70

Чиния 
0601200000842 

• Ø19 см
10.50
6.90Порцеланов Мъг 

0601200000844 • 350 мл

ПодноС 0601200000854 
• 49 x 34 см

Плато за Сладки 0601200000853 
• Ø19 + Ø 27 см

Чаши за каФе С ЧиниЙки 
0601200000850 • 2 броя • 110 мл 33.70

23.-

Чаши за ЧаЙ С ЧиниЙки 
0601200000851 • 2 броя • 240 мл

23.70
16.-

ПоСтавка за 
кухненСка хартия 

06003000002666

джобен нож cLaSSic 
Le 2018 aLPS LoVe • 7 функции 
060080000010373

-22% 
за всички продукти

наСтолна лаМПа 
самсон 
• е27, 60W 
• зелен, розов, 
черен, сребрист 
0400700000721

131.-
102.18

108.-
84.24

44.-
34.32

джобен нож hanDyman 
• 18 функции 06008000004871

джобен нож 
FoReSteR wooD 
• 10 функции 
06008000009885

коМПлекткт VectoR
• химикалка + писалка + бележник

за всички 
джобни ножчета

-22%

хиМикалка 
JotteR SPeciaL k60

06
00

80
00

00
10

38
7-

39
0

коМПлект JotteR • авт. молив + 
химикалка + гел химикалка 

06
00
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62.90

49.-
62.90

49.-
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Мъг LoVe home 
• 310 ml 06011000001843

4.50
3.10

9.60
6.60

12.-
8.90

78.90
55.50

23.99
16.80

17.99
12.60

дървена кутия за СалФетки home 
06008000008890

Чаши
 LoVe home 

• 3 броя 
06011000001845

4.50
3.10

бу
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кутия за ЧаЙ 
• с 4 отделения 

06003000008529

кутия за ЧаЙ 
• с 9 отделения 

06003000008531

13.-
8.60

14.90
10.40

37.50
26.20

17.90
12.50

деко калъФка • 45 х 45 см 
• микс десени 0500400000486

тишлаЙФер • 40 х 140 см 
• микс десени 0500400000688

Покривка • микс десени • водонепропусклива 
• не задържа петна • различни размери
• 120 х 140 см 0500400000977 22.90 лв. 16.00 лв.
• ф 140 см 0500400000978 26.90 лв. 18.80 лв.
• 140 х 140 см 0500400000687  34.90 лв. 17.40 лв.
• 140 х 240 см 0500400000979 36.90 лв. 23.90 лв.
• 140 х 180 см 0500400000707 44.90 лв. 22.40 лв.

Правоъгълен Панер home
• 38 х 53 х 18 см 060080000010013

• 19 х 25 х 12 см 060080000010015

21.50

14.90

37.90

29.90

51.50

41.50

17.50

13.90

25.-

17.50

21.50

15.50

19.50

13.70

29.50

20.70 7.50

5.25

3.50

2.50

7.50

5.50
7.50

5.50

8.-

5.90

22.50

17.90

Сет тави • 4 броя 
06003000007531

тенджера универСал • с трислойно сандвич дъно

• 2.2 л 
060080000010079

• 3.4 л 0600300000687

тава кръгла • неръждаема стомана

• ф 24 см 
0600300000681

• ф 30 см 
0600300000683

коМПлект Силиконова 
шПатула и Четка

06
00

30
00

00
83

02

куПа С вакууМен каПак

• ф 16 см 06003000007541

• ф 24 см 
06003000007543

бурканЧе за 
ПодПравки 
06003000007516

кошница за готвене на Пара 
• ф 16.5-23 см
06003000008341

ренде • инокс 
06003000006051

баМбукова дъСка за рязане 
• с тавичка • 35 х 25 см 06003000005793

коМПлект баМбукова 
дъСка С два ножа и белаЧка 
06003000006740

коМПлект Прибори за хранене 
LeonaRDo • 24 части 06003000008526 39.99

27.99
12.90

8.99

34.90

24.50

16.90

11.90

коМПлект 
деСертни вилиЧки 
LeonaRDo • 6 броя

06003000007115

коМПлект Прибори за Салата 
LeonaRDo • 2 части 06003000007116

лукСозен коМПлект за баня 
за дваМа tenceL 0501100000334

• 2 броя халати + 6 броя кърпи 

19.09.2018

289.-

189.-
Сервиз за ЧаЙ каШима грийн 
• 12 части  0601200000627 

26.09.2018 03.10.2018

56.-

36.-Подвижна етажерка за 
вграждане в шкаФ 0600300000873

за всички продукти
-35%до

отстъпка 

100 лв.  

Разпродажба

пълните условия 
на промоцията вижте 

на www.enikom-m.com.

куПа за Салата Lwow 
• различни дизайни

06003000005395

Чугунен ЧаЙник 
цветя • 1.2 л 
06003000003820

грозде + ябълка 
300 мл

фреш 


