
7,30 лв./бр.

5,40 лв./бр.

7,50 лв./бр.

Лазурен лак 
водоразредим 
алкид
• различни 
  цветове

10,85 лв./бр.

код 14230

Латекс Декоратор 
2.5 л/4.5 кг Супер бял

15,65 лв./бр.

код 14231

Латекс Декоратор 
4 л/6.4 кг  Супер бял

Dekorator Екстра 
Алкидна 750ml
• различни цветове

Dekorator Екстра 
Алкидна RAL 3020 
750ml трафик червен

30,55 лв./бр.

код 14232

Латекс Декоратор 
8.5 л/15 кг  Супер бял

52,55 лв./бр.

код 24283

Латекс Декоратор
15 л/25 кг Супер бял

нов строителен хипермаркет

www.bildo.bg      www.pavirani.com

Информация: 032 570 400

НАЙ-ДОБРОТО ЗА ВАШИЯ ДОМНАЙ-ДОБРОТО ЗА ВАШИЯ ДОМ

Валидност 
от 30 юни до 
22 юли 2018 г.
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2 Цените са в лева с ДДС.Валидност от 30 юни до 22 юли 2018 г. 

Информация: 032 570 400

PVC перваз ESQUERO 2.5 м

• с кабелен канал 66 мм
• различни цветове

4,90 лв./бр.

10,19 лв./кв.м.

Колекция МАРМИНО 
и Ламперия 250 
бял лак

 • PVC ламперия 25 см  / 8 мм бял лак /4 панела - 2.7м2 в пакет/

• PVC ламперия 25 см / 8 мм MARMINO Болзано /4 панела - 2.7м2 в пакет/ 
• PVC ламперия 25 см / 8 мм MARMINO Тоскания /4 панела - 2.7м2 в пакет/

За облицовка на вътрешни стени и тавани; 
Гланцова повърхност, без фуга; Лесна инсталация; 
100% водоустойчивост; Лесно почистване; 
Компенсира неравностите по стените; 100% рециклируем 
продукт.
дебелина на панела - 0.8 см; ширина на панела - 25 см; 
дължина на панела - 270 см; 

 

12,30 лв./кв.м.
Колекция 
MOTIVO BASIC
 

2Д игитален печат; Декор 2,7 м ; Бърз монтаж; Лесна инсталация; 
100% водоустойчивост; Лесно почистване; Компенсира 
неравностите по стените; 100% рециклируем продукт; 
Подходящо за стени и тавани. 
Дебелина на панела - 0.8 см; ширина на панела - 25 см; 
Дължина на панела - 270 см; 

 2 PVC ламперия 25 см / 8 мм MOTIVO BASIC Боско Грис /4 панела - 2.7м  в пакет/
2PVC ламперия 25 см / 8 мм MOTIVO BASIC Робле Силвър /4 панела - 2.7м  в пакет/ 

    
За облицовка на вътрешни 

стени и тавани; Лесна 
инсталация; 

100% водоустойчивост; 
Лесно почистване; 

   Дебелина на панела - 0.8 см; ширина на 
панела - 10,5 см; дължина на панела - 260 см; 

10 панела/опаковка = 2.6 кв.м./опаковка 

6,92 лв./кв.м.

код 37331

Ламперия 105 бяла



3Цените са в лева с ДДС. Валидност от 30 юни до 22 юли 2018 г. 

нов строителен хипермаркет
Информация: 032 570 400

• Аплик MILAN 1/2 300 Е27  комплект с Eнергоспестяваща 

  лампа 9W E27 4000К  SPIRAL MINI  10000 hrs - 8,80 лв./бр.

• Плафон MILAN 250 1хЕ27  Eнергоспестяваща лампа 9W 

  E27 4000К  SPIRAL MINI  10000 hrs - 10,20 лв./бр.

• Плафон MILAN 300 2xE27 Desonia комплект с 2 бр.

  Eнергоспестяваща лампа 9W E27 4000К  SPIRAL MINI  

  10000 hrs Real Save - 12,20 лв./бр.

• Плафон MILAN 400 3xЕ27  комплект с 3 бр.

  Eнергоспестяваща лампа 9W E27 4000К  SPIRAL MINI  

  10000 hrs - 20,99 лв./бр.

• 10789 - ключ двоен Рита сх5 бял Mutlusan - 2,99 лв./бр.

• 10792 - ключ девиаторен Рита сх6 бял Mutlusan - 3,10 лв./бр.

• 10794 - ключ единичен Рита сх1 бял Mutlusan - 2,05 лв./бр.

• 10787 - ключ реостатен Рита 600W бял Mutlusan - 17,55 лв./бр.

• 10791 - ключ стълбищен Рита бял Mutlusan - 3,55 лв./бр.

• 10776 - контакт антенен Рита крен бял Mutlusan - 4,75 лв./бр.

• 10779 - контакт Рита компютърна розетка бял Mutlusan - 6,00 лв./бр.

• 10781 - контакт телефонен Рита бял Mutlusan - 3,85 лв./бр.

• 10785 - контакт шуко Рита 16А двоен бял Mutlusan - 3,90 лв./бр.

• 10793 - контакт шуко Рита 16А единичен бял Mutlusan - 2,60 лв./бр.

• 10788 - контакт шуко Рита 16А единичен с капак бял Mutlusan - 3,20 лв./бр.

• 10795 - рамка двойна Рита бял Mutlusan - 1,20 лв./бр.

• 10796 - рамка тройна Рита бял Mutlusan - 1,55 лв./бр.

11,38 лв./бр.

Подарък 
енергоспестяваща 

крушка

Висящ Градински фенер  
NOA P/GB E27 60W IP20 

Lightex

Градински фенер 
NOA UP/DN/GB E27 60W IP33 

Real

Цени от

8,80 лв./бр.

Цени от

1,20 лв./бр.



4 Валидност от 30 юни до 22 юли 2018 г. 

нов строителен хипермаркет
Информация: 032 570 400

Цените са в лева с ДДС.

47,30 лв./бр.

код 34346 

42,10 лв./бр.

код 34345

код 34344

34,20 лв./бр.

код 34343

30,50 лв./бр.

код 34342

34346 - Mirella, стенен за вана  /душ без комплектация/

- Mirella, стоящ за умивалник34342 

- Mirella, стоящ за кухня34343 

34344 - Mirella, стоящ за кухня

34345 - Mirella, стенен за умивалник

70,50 лв./бр.

код 22591

259 лв./бр.

код 22527

Моноблок с капак, бял, 
Тоалетно казанче с 
механизъм 
3/6л., Тоалетна чиния 
задно оттичане

Структура за вграждане 
АМ101/1120
Бутон М70
Шумоизолация М91
Тоалетна седалка А60
Тоалетна чиния
ALCA

Комплект 5 в 1

*Гаранция 10 години/важи само за покритието/

Моноблок с капак, бял, 
Тоалетно казанче с 

механизъм 
3/6л., Тоалетна чиния 

долно оттичане

70,50 лв./бр.

код 22590

28,40 лв./бр.
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Информация: 032 570 400

126 лв./бр.

код 22648

20,45 лв.
пакет

код 38115

20,45 лв.
пакет

код 38116

10,39 лв./бр.

код 21380

14,59 лв./бр.

код 21379

24,90 лв./бр.

код 5053

код 5019

6,90 лв./бр.

код 4046

*Гаранция 3 години

Модел с уникален дизайн 
и 36 месеца гаранция.
Долен шкаф ПРОМО с 
порцеланова мивка в 
комплект с огледало.
Шкафовете са с 
механизъм 
за плавно затваряне.
Подходящ за влажни и 
мокри помещения.
РАЗМЕРИ - Ш/В/Д 
500 мм х 850 мм х 410 мм

PVC Долен шкаф 
с умивалник 
в комплект с 
огледало „ПРОМО“

Бойлер Tesy BiLight 
GCV 60 38 20 B11 TSRC, 
обем 60 л, мощност 2 kW, 
303963, с вертикален 
монтаж, SLIM

Битов вентилатор RICO  
ф100 бял осов  DOSPEL

Битов вентилатор RICO 
ф120 бял осов  DOSPEL

Пластмасов рогов сифон 100 мм, 
ф50, решетка инокс, 
лек модел 

• 38115 - гранитогрес ПЕДИНА беж 33/33 (1.42 м2) 

  - 14,40 лв./кв.м.

• 38116 - гранитогрес ПЕДИНА сив 33/33 (1.42 м2) 

  - 14,40 лв./кв.м.

• 38117 - гранитогрес ПОМПЕЙ беж 33/33 (1.6335 м2) 1477  

  - 12,39 лв./кв.м.

20,24 лв.
пакет

код 38117

Водомер сух 3/4'' 
студена вода без 
холендри POWOGAZ

Водомер сух 3/4'' 
топла вода без 
холендри POWOGAZ

189 лв./бр.

код 35123

219 лв./бр.

код 35085

Бойлер Tesy BiLight 
GCV 803830 B11 TSR,
обем 80л ,мощност 3kW,
с вертикален монтаж,
SLIM
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нов строителен хипермаркет
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23,15 лв./бр.

код 38301

19,90 лв./бр. 7,13 лв./кв.м.

код 38300

Плоскост OSB2 11 мм - нешлайфано-
Kronospan - размер лист -

211x2440x1220/2.977м  в бройка/

Битумни керемиди пчелна пита 
червено/черни
3 кв.м. в пакет

Плоскост OSB2 9 мм - нешлайфано-
Kronospan - размер лист - 

29x2440x1220/2.977м  в бройка/

Топлоизолационни плоскости EPS F90+
Експандиран пенополистирен/стиропор/
Размер на листа 50/100 см
• 34168 - 1 см - 0,49 лв./лист
• 34172 - 2 см - 0,99 лв./лист
• 34171 - 3 см - 1,45 лв./лист
• 34187 - 4 см - 1,95 лв./лист
• 34170 - 5 см - 2,35 лв./лист
• 34188 - 8 см - 3,99 лв./лист
• 34186 - 10 см - 4,69 лв./лист

Алуминиев ъгъл за шпакловка 
2.5 м. стандартен

Цени от

0,49 лв./лист

Цени от

0,59 лв./бр.

PVC ъгъл с мрежа 2.5 м.

0,90 лв./бр.

код 9846

21,40 лв.
пакет

код 38304
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Баумит Бетон 25 кг   

5,58 лв./бр.

код 33422

3,78 лв./бр.

код 33429

10,99 лв./бр.

код 33136

Баумит Баумакол Бейсик
лепило за плочки
(Baumacol Basic)  

Боро Теракол С2ТЕ 25кг  

Лепило за полагане на 
фаянс и теракота, 
за лепене по тънкослойния 
метод; водо-
и мразоустойчиво, клас C1 
(съгл. EN 12004). 
Разход: ок. 3 кг/м2, в 
зависимост от типа на плочите. 

Описание:
Висококачествено лепило 
за гранитогрес, гранит, 
мрамор, фаянс, теракота 
и др.
Предназначение: 
За мозайка, бетон, 
циментни замазки, 
хоросанови мазилки, 
етернит, гипсофазер 
подходящо грундиран 
(само в сухи помещения) 
и др. 
Всички основи да са 
стабилни, сухи и да не се 
огъват. Лепи отлично 
плочки на басейни, 
пречиствателни станции, тротоарни плочи и 
външни облицовки на сгради.
Свойства:
- Цвят сив
- Клас С2TЕ съгласно БДС EN 12004
- За външни и вътрешни подови и стенни облицовки
- Хидро- и мразоустойчиво
Разходна норма:
стени - 3,5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 5 mm.
под - 4,5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 7 mm.
под - 5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 10 mm.

Баумит Бетон е суха, 
фабрично приготвена смес. 
Това е продукт с постоянна, 
гарантирана, изпитана 
рецептура. С Баумит Бетон 
няма да имате съмнение 
дали якостта отговаря на 
изискванията. Баумит Бетон е 
предназначен и за специализирания 
майстор и за домашния 
майстор, за всеки, който обича 
да прави нещата сам, обича да 
купува изгодно и да прави 
всичко с хитринка. 
А пясъкът оставете на децата... 

6,79 лв./бр.

код 33041

Монтажно лепило 
TYTAN 

Clasic Fix безцв. 
310 мл

Монтажно лепило 
Vector Rapid бяло TYTAN

9,99 лв./бр.

код 33335

Пистолетна пяна 
за саниране 

STYRO 753 TYTAN

10,49 лв./бр.

код 33292

Монтажно лепилo 
Fast Fix 310 ml бяло

4,99 лв./бр.

код 33388

Течно хидроизолац. 
фолио 

1.2 кг  TYTAN

7,39 лв./бр.

код 24223

Силикон за 
стиропор  

WB-35  TYTAN

4,69 лв./бр.

код 33100

Пяна за саниране 
ръчна 0.750  TYTAN

10,39 лв./бр.

код 33118
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254,99
 

лв./бр.

код 13857

169,99

 

лв./бр.

код 13838

Инверторен електрожен 
200A RD-IW20

Компресор  
24L 1.5kW RD-AC04Z

93,99

 

лв./бр.

код 13849

Бормашина 1050W 
13mm 2-ск. самоз. патр. 
метален корпус RDP-ID31

84,99

 

лв./бр.

код 13846

Бормашина акум. Li-ion 18V
 2-ск. 1.5Ah 

26Nm аксесоари RD-CDL18

106,99 лв./бр.

код 92039

Ъглошлайф 230 mm 
с въртяща ръкохватка 

2350W RD-AG38

Ъглошлайф 115mm  
900W рег. обороти RD-AG25

57,99
 

лв./бр.

код 92038
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4,99 лв./бр.

код 9195

7,99 лв./бр.

код 13332

9,99 лв./бр.

код 9945

10,99 лв./бр.

код 16111

7,99 лв./бр.

код 1671

13,99 лв./бр.

код 1606

• Максимална устойчивост в изпънато положение на лентата
• Силен магнитен накрайник
• Заключващ механизъм, удобен захват и щипка за закачване 
  на колан

• Тристранно заточени, закалени зъби
• Прецизно рязане на различен по 
  твърдост дървен материал
• Двукомпонентна дръжка за удобен и 
  здрав захват
• Тефлоново покритие

• Изработен от горещо щампована висококачествена 
  хром-ванадиева стомана 
• 23 градуса наклон на челюстта за по-добър достъп
• Двукомпонентна TPR дръжка

• Изработен от прецизно 
  закалена хром-ванадиева 
  стомана
• Меко покритие на дръжката 
  за удобен и здрав захват
• Захващане в 3 точки
• Индукционно закалена челюст

Ролетка с магнит. накр. 
25 mm х 5.0 m TMP

Трион за дърво 400 mm закален TMP

Френски ключ 250 mm TMP Тръбен ключ двойно рамо 
1" 45° CR-V TMP

Брадва дръжка 
фибростъкло 

600 g DIN5131 TMP

Чук кофражистки с 
метална 

дръжка 320 mm TMP

Кобур за 
инструменти с 
поставка за чук 
TMP

• Изработен от закалена инструментална 
  стомана
• Полирана метална част на дръжката, 
  отличаваща се със здравина и лекота
• Нит между дръжката и главата на чука 
  за по-голяма здравина.

• Двуслойна, непромокаема, лека и здрава материя
• Широк регулиращ се ремък
• С място за чук и три отделения за 
  инструменти и консумативи

14,99 лв./бр.

код 13304
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8,95 лв./бр.

код 37294

Лопата равна с 
дръжка

12,60 лв./бр.

код 37297

Мотика с дръжка

12,60 лв./бр.

код 37298

Мотика плитка с 
дръжка

18,69 лв./бр.

код 37308

Кирка 2.0 кг. кована, 
с дръжка

23,04 лв./бр.

код 37307

Кирка 2.5 кг. кована, 
с дръжка

27,90 лв./бр.

код 37310

Брадва 2.0 кг.  
с дръжка

23,56 лв./бр.

код 37309

Брадва 1.5 кг.  
с дръжка

8,95 лв./бр.

код 37295

Лопата полукръгла с 
дръжка

9,13 лв./бр.

код 37296

Лопата евро с 
дръжка

13,26 лв./бр.

код 37299

Лопата права с 
дръжка и допълнителна 

степенка

9,48 лв./бр.

код 37300

Гребло метално, 
16 зъба

13,34 лв./бр.

код 37293

Вила 4 зъба с 
дръжка

14,08 лв./бр.

код 37301

Тесла с дръжка
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49,50 лв./бр.

код 8124

0,39 лв./бр.

код 38658

2,02 лв./бр.

код 38679

Водна
самозасмукваща 
ръчна градинска 
помпа - къса

*Всички градински саксии и сандъчета се предлагат в комплект с подложка

PVC саксия ф12 цвят - бял

• различни размери и цветове

PVC саксия МАРЕЛИ ф14 

Орхидея-различни цветове 

PVC сандък Ребра 50 см 

цвят- керамика 

1,69 лв./бр.

код 38682



нов строителен хипермаркет

* Всички цени на Билдо включват ДДС. 
Всички цени посочени в брошурата на магазина, важат 

за посочения период (30.06.2018 - 22.07.2018 г.) или до изчерпване на количествата.
* Възможни са печатни грешки. Възможно е отклонение в цветовете.

• Строителен хипермаркет „Билдо“ 
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. Цар Симеон, околовръстна дъга, между 

Ресторант „Рибарника“ и ЖП Гара „Тракия“, 
тел. информация: 032 570 400, e-mail: bildo@bildo.bg

Понеделник - Петък - 8.30 - 19.00 часа, Събота - Неделя - 9.00-18.00 часа
• Строителен център Тракия

жк. Тракия до бл. 46, тел.: 032 681 786; GSM: 0890 107 100, e-mail: pavirani.1@gmail.com
Понеделник - Петък - 8.30 - 18.00 часа, Събота- 9.00-15.00 часа, Неделя - 9.00-13.00 часа

• Строителен магазин 
кв. Кючук Париж, ул. Асен Христофоров 21 

тел.: 032 699 080; GSM: 0899 107 144, e-mail: pavirani.5@gmail.com
Понеделник - Петък - 9.00 - 19.00 часа, Събота- 9.00-15.00 часа, Неделя - почивен ден

Информация: 032 570 400

СОУ „Св. Софроний
Врачански“

Паркинг
„Градски 

транспорт“

Бензиностанция 

Петрол

„ДКЦ V -
Пловдив“ 
ЕООД 

Енканто 
бар и динър

05 РПУ 
Пловдив

Ресторант
Рибарника

УРЕДИ ЗА
ОМЕКОТЯВАНЕ 
НА ВОДА


