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13490 Ft helyett

Jub Akril vakolat
•	 fedő vakolat elsősorban hőszige-

telő rendszerre vagy más ásványi 
alapra alapozás után

•	 válogatott	márványőrleményt	
tartalmazó,	prémium	minőségű

•	 öntisztuló,	vízlepergető
•	 algásodás	gátló
•	 cellulóz	szálerősítésű
•	 dörzsölt	2	mm-es	
és	kapart	1,5	mm-es	szemcsével

•	 fehér	alapszínben
•	 azonnali	színkeveréssel	
több	ezer	színben

•	 prémium minőségű 
homlokzati hőszigetelő lap

•	 táblaméret:	100x50cm
•	 egyenes	élképzés
•	 kiváló	hőszigetelő	képesség
•	 20-200	mm

Jubizol EPS polisztirol

11990   
25 kg 480 Ft/kg

Ft

1520   
m2

Ft 1900   
m2

Ft

100 mm

1925 Ft helyett

250 Ft helyett

80 mm

1540 Ft helyett

•	 grafit szemcséket 
tartalmazó homlokzati 
hőszigetelő lap

•	 lényegesen	magasabb	
hőszigetelő	képességgel

•	 egyenes	élképzés
•	 20-200	mm

Jubizol Grafitos polisztirol

1920   
m2

Ft 2400   
m2

Ft

2460 Ft helyett1965 Ft helyett

80 mm 100 mm

Expert lábazati hőszigetelő lap
•	 zárt cellaszerkezetű hőszigetelő lap kifejezetten lábazatok szigetelésére
•	 hőszigetelő	képessége	tartós	nedvességhatás	esetén	sem	romlik
•	 keményebb,	tömörebb,	mint	a	homlokzati	hőszigetelő	lap
•	 egyenes	vagy	lépcsős	élképzéssel
•	 táblaméret:	125x60	cm
•	 20-80	mm

•	 a felragasztott 
hőszigetelő lapok 
repedésmentes 
beágyazásához

•	 145	gr/m2	anyagsúlyú
•	 rugalmas,	jól	hajlítható

Jubizol üvegszövet háló

210     
m2

Ft*

Rendszerelemek Kiadósság Rendszerár

Jubizol	EPS	Polisztirol 1	m2/m2

Jub	EPS	ragasztóhabarcs 6	kg/m2

Jubizol	üvegszövet (145	g/m2) 1,1	m2/m2

Jub	Unigrund	vakolatalapozó 0,15	kg/m2

Jub	Akril	kapart	vakolat	
(1,5	mm-es,	színezés	nélkül) 2,6	kg/m2

8 cm-es

10 cm-es

3301 
m2

Ft

3636  
m2

Ft

•	 vakolat alapozó
•	 megakadályozza	a	vakolat	
esetleges	foltosodását

•	 segíti	a	vakolat	jobb	
tapadását	
az	alap			felülethez	
(tapadóhíd)

•	 színezhető	a	vakolat		
világosabb	árnyalatára

•	 lábazati vakolat  
alapozó

•	 segíti	a	vakolat	jobb		
tapadását	az	alap		-
felülethez	(tapadóhíd)

•	 színezhető	a	vakolat		
világosabb	árnyalatára

Jub Unigrund vakolatalapozó

Unigrund vakolatalapozó

15590   
18 kg 866 Ft/kg

Ft

17290 Ft helyett

Jub EPS 
ragasztóhabarcs
•	 por alakú hőszigetelő lap ragasztó 

és üvegszövet beágyazó
•	 nagy	rugalmasság
•	 szinte	minden	ásványi	felületre	
használható

1790   
25 kg 72 Ft/kg

Ft

1990 Ft helyett

Xi

875 Ft helyett 2180 Ft helyett

JUBIZOL HősZIgeteLő rendsZer

JUBIZOL HősZIgeteLő rendsZereLemek

LáBaZatI dekOr-VakOLat

*50	m2-es	tekercs	vásárlása	esetén

Kulirplast premium 1.8 mm

12990  
25 kg 520 Ft/kg

Ft

14390 Ft helyett

•	 természetes márvány szemcsékből álló 
lábazati dekor-vakolat

•	 prémium	minőség,	hosszú	élettartam
•	 kiváló	UV-állóság
•	 nem	fakul,	akár	gőzborotvával	is	tisztítható
•	 magas	vízlepergető	képesség
•	 hosszú	ideig	ellenáll	a	gombásodásnak,	
penésznek

•	 kiadóssága:	4	kg	/	m2

•	 több	színben

850   
m2

Ft 2125        
m2

Ft

20 mm 50 mm

5209 Ft helyett

4790   
5 kg 958 Ft/kg

Ft

MEG
ÚJUL

T

ÖSSZ
ETÉTE

L

25 000 Ft felett, 24 órán belül, Győrben	és	20	km-es	vonzáskörzetében	ill.	Dunaszerdahelyen,	Nagymegyeren,	Révkomáromban.
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gLettanyagOk

Grunt mélyalapozó
•	 fal alapozó

•	 valamennyi	Dulux		
termékhez

•	 megakadályozza	a	fedő	
festék	foltosodását

 A nagyvilág színei

•	 latex beltéri falfesték
•	 egyedülálló	Pigment	Pro	

technológiával
•	 56	színben

 Konyha- és Fürdőszoba festék

•	 latex beltéri falfesték 
•	 egyedülálló Protect technológia:		modern	konyhai	és	fürdőszobai		
körülmények	között	is	biztosítja	a	kiváló	ellenállóképességet:
	- kivételes	fedőképesség
	- penészgombával	szemben	ellenálló

•	 tartós	színek	•	súrolás	és	mosásálló
•	 légáteresztő	•	zsír-	és	nedvességálló
•	 14	színben

4790 
2,5 l 1916 Ft/l

Ft

5490 Ft helyett

Family Zone

•	 családbarát, színes 
beltéri falfesték 
nappali, gyerek és  
hálószobákba

•	 30	színben

Legyen kedVenC sZÍned

2190  
3 l 730 Ft/l

Ft

1590
1 l

Ft

3590  
2,5 l 1436 Ft/l

Ft

 Acryl Matt falfesték

•	 latex bázisú beltéri 
falfesték

•	 kiváló	fedőképesség
•	 teljesen	matt

•	 kiválóan	lemosható
•	 fehér	színben

•	 pasztell	színekben	
azonnali	színkeveréssel

2390 Ft helyett

1790 Ft helyett

4790 Ft helyett

5690  
10 l 569 Ft/l

Ft

6290 Ft helyett

Supralux Tilatex Akva 

•	 mosható, matt beltéri falfesték
•	 kiváló	takarás
•	 kimagasló	fehérség
•	 pasztell	színekben	azonnali	színkeveréssel

2390  
4 l 598 Ft/l

Ft

2650 Ft helyett

5490
16 l 343 Ft/l

Ft

6150 Ft helyett4190  
5 l 838 Ft/l

Ft

4680 Ft helyett

6290
5 l 1258 Ft/l

Ft

8490 Ft helyett

 Rimano 6-30 mm

•	 durva	felületek		
simítására	
alkalmas	beltéri	
gipszes	vastag-
vakolat

Xi

Rimano 0-3 mm Rimano Plus A
•	 végső	felületi	
simításra		
alkalmas	beltéri	
nagyszilárdságú	
glettanyag

•	 univerzális	
glett	beltérre,	
durva	felületek	
kiegyenlítésére	
és	simítására

•	 extra	fehér

1050  
5 kg 210 Ft/kg

Ft

3690
25 kg 148 Ft/kg

Ft

1150 Ft helyett

4350 Ft helyett

 Rimano 3-6 mm

•	 durva	felületek	
simítására	
alkalmas	beltéri	
vékonyvakolat

1050
5 kg 210 Ft/kg

Ft

2790 
20 kg 140 Ft/kg

Ft

1150 Ft helyett

3250 Ft helyett

1050  
5 kg 210 Ft/kg

Ft

2690 
20 kg 135 Ft/kg

Ft

1150 Ft helyett

3190 Ft helyett

1090  
5 kg 218 Ft/kg

Ft

3690 
25 kg 148 Ft/kg

Ft

1250Ft helyett

4350 Ft helyett

mosásálló
oldószermentes

nincs		
kellemetlen	szag
kiválóan	fed

Mitől  
családbarát?

4490
2,5 l 1796 Ft/l

Ft

4990 Ft helyett

 

Csúcsminőségű	
pigmentekkel	készül,	
amely	kivételes	fedő-	
képességet,	tartós	
színeket	és	mosás-
állóságot	biztosít.

Ft
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2590  
750 ml 3453 Ft/l

Ft

Classic Vékonylazúr Vastaglazúr

Szúölő szer

•	 oldószeres vékonylazúr
•	 kül-	és	beltéri	felhasználásra

•	 mélyen	beszívódik	a	fa	pórusaiba
•	 véd	az	UV	sugárzás	ellen
•	 vízlepergető,	víztaszító
•	 könnyen	ecsetelhető

•	 több	színben

•	 oldószeres selyemfényű vastaglazúr
•	 kül-	és	beltéri	felhasználásra

•	 patinás,	nemesfa	jelleget	kölcsönöz	a	felületnek
•	 függőleges	felületre	is	megfolyás-mentesen	felhordható

•	 tartós	védelem	az	UV	sugárzással	és	csapadékkal	szemben
•	 vízlepergető,	kopásálló

•	 több	színben

•	 oldószeres faanyagvédőszer
•	 beépített	faszerkezetek	utóla-
gos	kezelésére

•	 elpusztítja	a	fában	élősködő		
rovarlárvákat

•	 mélyen	beszívódik	a	fába
•	 színtelen

1990  
750 ml 2653 Ft/l

Ft

2290 Ft helyett

2590  
750 ml 3453 Ft/l

Ft

2990 Ft helyett

5790  
2,5 l 2316 Ft/l

Ft

6390 Ft helyett

7690  
2,5 l 3076 Ft/l

Ft

8550Ft helyett

2990 Ft helyett

Vizes bázisú impregnálószer

•	 vizes hígítású megelőző  
faanyagvédőszer

•	 kültéri	felhasználásra
•	 véd	a	rovarkártevők,	gombáso-
dás,	kékülés,	korhadás	ellen

•	 mélyen	beszívódik	a	fába
•	 színtelen

Xn N

•	 vizes hígítású, kül- és 
beltéri selyemfényű 

vastaglazúr
•	 kiemeli	a	fa	erezetét

•	 kiváló	időjárás	és	UV	álló
•	 könnyű	felhordani,		

környezetbarát
•	 gyorsan	szárad

•	 több	színben

 Classic HP vékonylazúrExtra selyemfényű vastaglazúr 

•	 mélyen beszívódik a fába
•	 jól kiemeli a fa  

természetes erezetét
•	 oldószeres
•	 fagombavédőt	tartalmaz
•	 nem	szükséges	külön		
alapozó	használata

•	 9	színben

•	 kültéri, oldószeres
•	 kiemeli a fa természetes 

szépségét
•	 hosszantartó	védelem,	az	
időjárással	és	az	UV	sugárzá-
sával	szemben

•	 vízlepergető	hatású
•	 nem	zárja	le	a	fa	felületét,	
hagyja	lélegezni	a	fát

•	 kültéri bútorápoló olaj
•	 mélyen	behatol	a	fába		
(trópusi	keményfába	is)

•	 kiemeli	a	fa	természetes	
szépségét

•	 tartósan	véd	a	naptól	és	a	
csapadéktól,	vízlepergető

•	 oldószeres
•	 színtelen	és	teak

 Kertibútor olaj

•	 csúszásgátló hatású	lazúr  
fa járófelületekhez

•	 selyemfényű,	vízlepergető
•	 nagyon	jó	UV-	és	kopásállóság

•	 gombaölőszert	tartalmaz,	
nem	szükséges	külön	alapozó	

használata
•	 oldószeres

•	 fenyő,	teak	és	színtelen

 Terrace kültéri fapadló lazúr

6190  
2,5 l 2476 Ft/l

Ft

8490
2,5 l 3396 Ft/l

Ft 2290 
750 ml 3053 Ft/l

Ft

2890 
750 ml 3853 Ft/l

Ft

2490 Ft helyett
3190 Ft helyett

6950 Ft helyett
9390 Ft helyett

 UV Extra lazúr

•	 kültéri selyemfényű lazúr
•	 kimagasló UV védelem
•	 oldószeres
•	 vízlepergető,	időjárásálló
•	 a	fa	természetes	színét	megtartja
•	 hosszantartó	bevonatot	ad
•	 színtelen

 Plus vizes bázisú vastaglazúr

Xi

VédI a fát éVeken át

2990  
750 ml 3987 Ft/l

Ft

3350 Ft helyett

2890  
750 ml 3853 Ft/l

Ft

3250 Ft helyett
1490  

500 ml 2980 Ft/l

Ft

1690 Ft helyett

3190
750 ml 4253 Ft/l

Ft

3490 Ft helyett8690  
2,5 l 3476 Ft/l

Ft

9590 Ft helyett

8690  
2,5 l 3476 Ft/l

Ft

9750 Ft helyett

Érdem
es	

ősszel
	a	kert

i		

bútor
okat	k

onzer
-	

váló	v
édőke

zelésk
ént	

vékon
y	réte

g-	

ben	o
lajjal		

áttörö
lni.

MEG
ÚJUL

T

ÖSSZ
ETÉTE

L
éLetre keLtI a fát

TIPP

5490  
2,5 l 2196 Ft/l

Ft1690  
750 ml 2253 Ft/l

Ft

6150 Ft helyett1950 Ft helyett

10890
2,5 l 4356 Ft/l

Ft3490 
750 ml 4653 Ft/l

Ft

3890 Ft helyett 11990 Ft helyett

spray
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10590  
2,5 l 4236 Ft/l

Ft

4350 Ft helyett 11790 Ft helyett

3890  
750 ml 5187 Ft/l

Ft

Kalapácslakk

Homokszórt

Fényes

Selyemfényű Közvetlenül  
a rozsdára
•	 közvetlenül a rozsdára 

felhordható
•	 nem	szükséges	rozsdamarózni	
(csak	a	pergő	rozsdát	kell	
eltávolítani)

•	 kiváló	időjárásállóságú
•	 fényes,	selyemfényű	és		
kalapácslakk	hatású

•	 több	színben

a fémVédeLem sZakértőJe

Rendkívül durva vagy rozsdás, tartósan igénybevett felületeken a 
Hammerite fedôfesték felvitele elôtt ajánlott igénybe venni a No. 1. Rust 
Beater rozsdaátalakítót. Alkalmazható festetlen vas- és acélfelületeken, 
pl. öntöttvas tárgyakon, gépi berendezéseken, közúti mûtárgyakon, 
acélszerkezeteken. Kiváló tapadást biztosít.

Szín: Sötétbarna
Átfesthetô: 4 óra elteltével
Felhordható: Ecsettel, hengerrel, szóróberendezéssel
Kiadósság: kb. 12 m2/l
Kiszerelés: 0,5l, 2,5l

Horganyozott fém, alumínium, króm, sárgaréz és vörösréz alapozására. 
Alkalmazható közúti mûtárgyakon, gépi berendezéseken, garázsajtó-
kon. Javítja a fedôréteg tapadását.

Szín: Piros
Átfesthetô: 2 óra elteltével
Felhordható: Ecsettel, hengerrel, szóróberendezéssel
Kiadósság: kb. 16 m2/l egy rétegben
Kiszerelés: 0,25l , 0,5l

A Hammerite fedôfestékkel történô festés után az eszközök tisztítására. 
A Hammerite Ecsettisztító – Hígítót csak festékszórós festés esetén sza-
bad a Hammerite festék hígítására használni.

Kiszerelés: 0,25l , 0,5l , 1l 

ECSETTISZTÍTÓ - HÍGÍTÓ

SPECIÁLIS FÉMALAPOZÓ

NO.1 ROZSDA STABILIZÁLÓ ALAPOZÓ

radIátOrfestés 

tető- és CsatOrna JaVÍtása 

Mester Zsindely  
ragasztó és tömítő 

Mester Tetőmester  
vízzáró tömítő  

•	 bitumenes zsindelyek 
ragasztásához

•	 hézagok,	rések	tömítéséhez
•	 esőben	is	használható
•	 fagyálló
•	 fekete	

•	 kül- és beltéri vízzáró tömítésre 
tetőn, homlokzaton, teraszon

•	 bitumenes	felületekhez	is
•	 bádogos	munkáknál	(rézhez	is)
•	 tömít	és	ragaszt
•	 jól	tapad	nedves,	olajos	felületre	is
•	 időjárás-	és	UV	álló
•	 rugalmas,	penészálló
•	 átfesthető
•	 átlátszó	690

310 ml 2226 Ft/l

Ft 1590
310 ml 5129 Ft/l

Ft

990 Ft helyett 1990 Ft helyett

Könnyű-  és színesfémreNo.1 rozsda-átalakító 
•	 speciális összetétel alumínium, réz, 

sárgaréz és horganyzott felületekre
•	 közvetlenül,	alapozás	nélkül	felhordható
•	 akár	5	év	védelem,	nagyfokú	ellenálló	képesség
•	 gyorsan	szárad
•	 vizes	hígítás	-	nincs	kellemetlen	szag
•	 6	színben

•	 rendkívül durva vagy rozsdás felületek 
alapozója

•	 fokozott	igénybevétel	esetén	ajánlott	a	
Hammerite	fémfesték	alá

•	 sötétbarna	

3890
750 ml 5187 Ft/l

Ft
2190

500 ml 4380 Ft/l

Ft 4350 Ft helyett

2350 Ft helyett

Repair Express gyurmaragasztó
•	 kétkomponensű, epoxi gyurmaragasztó
•	 szinte	minden	felület	hibáinak		
ragasztására,	javítására

•	 száradás	után	csiszolható,		
fúrható	és	átfesthető

•	 kiváló	víz,	olaj	és	oldószerálló
•	 alkalmas	víz	alatti	javítások	elvégzéséhez	is

1490 
db

Ft

1750 Ft helyett

Hammerite Radiátor festék

•	 vizes hígítású, 
 hőálló radiátorfesték

•	 közvetlenül,	alapozás	nélkül	
felhordható

•	 alumínium	és	réz		felületekre	is
•	 selyemfényű,	nem	sárgul

•	 120	C°-ig	hőálló,	karc-	és	ütésálló
•	 fehér

2690 
750 ml 3587 Ft/l

Ft

2990 Ft helyett

Maestro Radiátor festék Maestro Konvektor festék

•	 radiátor festék spray 
•	 könnyedén használ-

ható nehezen hozzá-
férhető helyekre is

•	 gyors	száradás	(10	perc)
•	 jó	tapadás,	rugalmas

•	 100	C-ig	hőálló
•	 fehér,	beige,	krém	

	és	sötétbarna

•	 hőálló festék spray
•	 gázkonvektor külső  
lemezeinek festésére

•	 zsírfényű
•	 gyors	száradás,	jó	tapadás

•	 rugalmas,	jól	tisztítható
•	 mosószernek	ellenáll

•	 200	C-ig	hőálló
•	 fehér,	beige	és	barna

1290
400 ml 3225 Ft/l

Ft 1290 
400 ml 3225 Ft/l

Ft

1550 Ft helyett 1590 Ft helyett

F+ F+Xi

Kiváló
	

radiát
or	lyu

kak	

	tömítésér
e,		

szivár
gások

	meg-

szünte
tésére

.

TIPP

Ceresit  
Aquablock CP 30
•	 szigetelések utólagos  

javításához
•	 vízszigetelésekhez
•	 tetőknél,	áttöréseknél,	eresznél
•	 tartósan	rugalmas
•	 vízálló,	víztaszító
•	 kül-	és	beltérben
•	 szürke	színben

Valmor Flexibilis tetőszigetelő bevonat
•	 rendkívül rugalmas vastag bevonat 

szinte mindenfajta tetőanyaghoz
•	 kiváló	áttöréseknél	is
•	 vízszigetelő,	páraáteresztő
•	 UV	álló
•	 10	év	élettartam
•	 fehér	és	szürke	színben

  Ft helyett

9990
4 l 2498 Ft/l

Ft

1390
300 ml 4633 Ft/l

Ft

18890
8 l 2361 Ft/l

Ft

11490 Ft helyett

1650 Ft helyett

21850 Ft helyett

3290
1 kg  

Ft

3850 Ft helyett

Xn

Xi
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BegyúJtásHOZ

690 
1 kg  

Ft

1090 
5 kg 218 Ft/kg

Ft

590 
doboz  

Ft

790 
1 l  

Ft

390 
csomag  

Ft 490 
doboz  

Ft390 
doboz  

Ft

24990 
db  

Ft

750 Ft helyett

1250 Ft helyett

690 Ft helyett

890 Ft helyett

420 Ft helyett 550 Ft helyett430 Ft helyett

Konix  
koromtalanító Pe-po koromtalanító 

koncentrátum 

•	 szárított, hasított csertölgy
•	 25	cm-es	hosszban
•	 Mennyiség:	kb.	1	erdei	m3

•	 szén és egyéb szilárd 
tüzelőanyagok égésja-
vítója

•	 folyamatosan	adagolva	
tisztán	tartja	az	égésteret	
és	a	füstjáratokat

•	 eltávolítja a kormot a kémény-
ből, a kazánból, használatával 
energiát takaríthat meg

•	 környezetbarát	összetétel
•	 5x14	g

Fabrikett
•	 100 %-ban bükk faforgácsból készült
•	 préseléssel	előállított,	kötőanyag	nélküli,	tömör
•	 égetése	környezetkímélő,	nedvességtartalma	alacsony
•	 lényegesen	jobb	hatásfokkal	ég,	mint	a	fa
•	 fűtőértéke	megegyezik	a	hazai	barnaszénével
•	 hamutartalma	kicsi	és	környezetbarát

Szilárd  
alágyújtósok

•	 csak faforgácsot és 
parafint tartalmaz

•	 könnyen	kezelhető,	
szagtalan

•	 füstmentesen	ég
•	 18	kocka	/	csomag

Öko alágyújtós 

•	 tüzelőanyag 
tetejére 
spriccelve 
megkönnyíti a 
begyújtást

•	 szinte	azonnal	
elindul	az	égés

Folyékony alágyújtós

F+

F+

F+

•	 szilárd tüzelő-
anyag (szén, 
brikett) meg-
gyújtására

•	 extra	hőérték
•	 hosszú	távon	
biztosítja	a	folya-
matos	égést

•	 40	kocka	/	
csomag

790 
doboz  

Ft

890 Ft helyett

Az ár tartalmazza  
a házhoz szállítás* költségeit,		
de	nem	tartalmazza	a	raklap	díját		
(1.500	Ft/db),	mely	csere		
göngyöleg,	így	visszaszállítás		
esetén	a	teljes	árát	jóváírjuk!

*Díjmentes házhoz szállítás:	24	órán	belül,	Győrben	és	20	km-es	vonzás-	
körzetében	ill.	Dunaszerdahelyen,	Nagymegyeren,	Révkomáromban.

•	 samott téglák falazásához
•	 kandallók,	tűzhelyek,		
cserépkályhák	tűzteréhez

•	 0-3	mm	szemcsenagyságú
•	 agyagkötésű

•	 hőálló ragasztó
•	 kályhaajtóba	zsinór	beragasztásához
•	 17	ml

Rath tűzálló habarcs

Thermic 1100° C

Samott téglák  
és lapok
•	 nagy és hosszú hőtároló képesség
•	 préselt	technológiával	előállított
•	 nagy	tűzállóság	és	nagy	hőlökés-állóság
•	 hosszú	élettartam
•	 124-200-250-300-375	mm	szélességben
•	 250-400-500-800-1000	mm	hosszban

690 
csomag  

ft-tól

990 Ft helyett

•	 kémények,	kályhák,	
kandallók	és	cserép-
kályhák	szigeteléséhez,	
tömítéséhez

•	 5,	7,	8	és	10	mm-es
•	 3	m

Hőálló tömítőzsinór

1590 
db  

Ft

1790 Ft helyett

•	 vizes bázisú fugázó
•	 kályhacsempék	fugázásához
•	 magas	hőálló	képesség
•	 tisztítószereknek	ellenáll
•	 több	színben

Palesit kályhafugázó

4290 
310 ml 13839 Ft/l

Ft

4850 Ft helyett

kandaLLók, káLyHák, kemenCék épÍtéséHeZ 

390 
db  

Ft

490 
db  

Ft

350 
db  

Ft

690 
db  

Ft

470 Ft helyett

590 Ft helyett

370 Ft helyett

790 Ft helyett

Szárított tűzifa  
raklapon

30 mm

40 mm

20 mm

64 mm

1290 
20 kg 65 Ft/kg

Ft

1490 Ft helyett

prémium 

Xi

N



Keressen minket a facebookon: hetente újabb dekorációs ötletek, egyéb akciók. PIKTOR FESTÉKBOLT

Szilárd  
alágyújtósok

239990 
db  

Ft

379990 
db  

Ft

354990 
db  

Ft

455990 
db  

Ft

272000 Ft helyett

429000 Ft helyett

399000 Ft helyett

512000 Ft helyett

•	 vermiculittal bélelt, modern 
megjelenésű készülékek

•	 teljesítmény	megoszlás:	50%	
kályhatest	/	50%	vizes	rendszer

•	 hatásfok:	82%
•	 felső	füstcsőcsatlakozás
•	 teljesítménye:	10,5	kW
•	 tömege:	165	kg
•	 mérete:	115x64x47	cm

Vestre WT kandalló

416990 
db

Ft

469000 Ft helyett

Molde  
kandalló

Pyrus 
kandalló 

Husum 
kandalló            

•	 2 fajta kőburkolattal
•	 hatásfok:	81%
•	 felső	füstcsőcsatlakozás
•	 mérete:	107x53x43cm
•	 teljesítménye:	7	kW
•	 tömege:	140	kg

•	 magas hőtároló 
képességű modell  
2 fajta kőburkolattal

•	 külső	levegőcsatla-
kozás

•	 hatásfok:	82	%
•	 felső	és	hátsó	füstcső-
csatlakozás

•	 mérete:	105x54x49	cm
•	 teljesítménye:	6	kW
•	 tömege:	197	kg

•	 kör alakú, hajlított  
üveges kandalló,  
2 színösszeállításban

•	 az	egyik	legfelszereltebb	
készülék

•	 külső	levegőcsatlakozás
•	 hatásfok:	81%
•	 felső	és	hátsó	füstcső-	
csatlakozás

•	 mérete:	115x56x54	cm
•	 teljesítménye:	6	kW
•	 tömege:	149	kg

a tűZ VaráZsa

16590 
szett

Ft

17900 Ft helyett

Füstcső 
szett
•	 150 mm átmérőjű 
•	 antracit	
•	 falhüvely	+	rozetta	+	50	cm	
hosszú	füstcső	huzatszabá-
lyozóval	+	90°-os	könyök	
tisztító	nyílással

15790 
szett  

Ft

17000 Ft helyett

•	 antik ezüst	
•	 4	részes	
•	 magasság:	75	cm

Kandalló- 
tisztító
katona

17590 
szett  

Ft

19000 Ft helyett

3+1 részes
kandalló-
tisztító
•	 nemesacél

•	 króm/fekete	színben

Fatároló

11590 
db  

Ft

12500 Ft helyett

köZpOntI fűtésre kötHető (VÍZteres) késZüLékek

kandaLLó kIegésZÍtők

•	 korom, zsír,  
kátrány  
eltávolítására 
üvegről

•	 hatékony,	gyors
•	 3-5	perc	hatásidő

HG 
Kandallóablak 
tisztító 

C

•	 csúcsteljesítményű kandalló- 
betét, nagyméretű síküveggel

•	 külső	levegőcsatlakozás
•	 teljesítmény	megoszlása:	35	%	
kályhatest	/	65	%	vizes	rendszer.

•	 hatásfok:	90	%
•	 felső	füstcsőcsatlakozás
•	 mérete:	172x78x44	cm
•	 teljesítménye:	17	kW
•	 tömege:	287	kg

Aqua WT égéstér 

749990 
db

Ft

839000 Ft helyett

1690 
500 ml 3380 Ft/l

Ft

1950 Ft helyett

szürkekő

woodstone
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a HIdeg eLLen

•	 rugalmas habból készült 
nyílászáró tömítő

•	 öntapadós,	1-5	mm	hézagokhoz
•	 fehér	színű,	puha	és	rugalmas

•	 2x5	méteres	tekercsben
•	 élettartama	1-2	év

•	 küszöb és az ajtó közötti 
hézag szigetelője

•	 sima	felületű	padlókhoz
•	 12	mm	hézagméret

•	 műanyag,	öntapadós	
•	 37	mm	x	1m

•	 fehér,	barna	és	átlátszó	színben

Tesa ablak- és ajtó szigetelőkMéretre vágva 6 méteres tekercsben

E-profil (1-3,5 mm) E-profil (1-3,5 mm)

P-profil (2-5 mm) P-profil (2-5 mm)

D-profil (3-7 mm) D-profil (3-7 mm)

Tesa Purfix habszalag
Tesa szigetelő ajtóseprű

100 
fm

Ft 790 
6 m 132 Ft/m

Ft

120 
fm

Ft 990
6 m 165 Ft/m

Ft

170 
fm

Ft 1190 
6 m 198 Ft/m

Ft

1790 
db

Ft

2190 Ft helyett

9 mm-es

490 
csomag 98 Ft/m

Ft

650 Ft helyett

990 Ft helyett110 Ft helyett

1250 Ft helyett140 Ft helyett

1550 Ft helyett190 Ft helyett

15 mm-es

690 
csomag 138 Ft/m

Ft

890 Ft helyett

25 mm-es

990 
csomag 198 Ft/m

Ft

1290 Ft helyett

7490 
tekercs 1070 Ft/m2

Ft

8350 Ft helyett

•	 falfelületek hőszigetelésére belső oldalról, 
megszünteti a falak hideg sugárzását,  

javítja a komfortérzetet
•	 2	oldalon	papírral	kasírozott
•	 normál	módon	tapétázható
•	 5	mm	vastag,	0.5	m	széles,		

14	m	hosszú	(7	m2)

Polifoam hőszigetelő 
alátét-tapéta

•	 divatos,	kézhez	álló,	kis	méretű		
(tolltartóban	is	elfér),	védőkupakkal

•	 egészen	vékony,	egyenletes	javítóréteg
•	 3	színben

490 
db  

Ft

590 Ft helyett

1990 
200 g 9950 Ft/kg

Ft

2250 Ft helyett

•	 hőszigetelő szigetelőtapéták felragasztásához
•	 alkalmas	nehéz	és	speciális	tapétákhoz	is

•	 nedvszívó	alapfelületre
•	 gyorsan,	csomómentesen	oldódik
•	 20	perc	alatt	felhasználásra	kész

•	 könnyen	felhordható

Metylan Special tapétaragasztó

•	 gyorsan száradó, tubusos ragasztó
•	 veszélyes	oldószert	nem	tartalmaz

190 
35 g 5428 Ft/kg

Ft

210 Ft helyett

Sulifix általános 
ragasztó 

•	 ragasztó stift gyors és pontos  
papírragasztáshoz

•	 gyerekeknek	és	kisebb	irodai	munkákhoz
•	 sarkok	és	élek	pontos	ragasztásához,	20	g
•	 erős	tartás,	évekig	használható		
(precíz	záró	kupak)

350 
db  

Ft

 410 Ft helyett

Ragasztóstift

•	 kézzel téphető, cikkcakkos 
szélű „cellux”

•	 UV	álló,	19	mm	x	25	m
•	 csomagoláshoz,	rögzítéshez	
akár	gyerekeknek	is

390 
db  

Ft

490 Ft helyett

Olló nélküli  
ragasztószalag

Micro Rolly hibajavító

Vásárlás előtt, kérjük, tájékozódjon a termék
ártalmasságáról, tűzveszélyességéről!irritatív

Xi

ártalmas
Xn

tűzveszélyes
F

fokozottan
tűzveszélyes

F+

maró
C

égést tápláló, 
oxidáló

O

környezeti
veszély

N

mérgező
T

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! Egyes képek csak illusztrációk!

Bemutatófalak Látványtervezés Azonnali 
színkerverés

Házhozszállítás
Állandó kedvezményeink: egyösszegű kézpénzes vásárlás esetén 30 000 Ft felett 3%, 50 000 Ft felett 5%, 100 000 Ft felett 7%.

praktIkUs ragasZtók

Ha	fes
tett		

felüle
tet	sze

retnén
k,	

érdem
es	a	h

őszige
telő	

tapétá
ra	fűré

szpor
os	

tapétá
t	raga

sztani
,	ami	

bármilyen	d
iszper

ziós	

festék
kel		

bevon
ható.

TIPP

•	 megakadályozza  
a hideg- és meleg levegő,  

a por és a hang ki- és bejutását
•	 jó	minőségű,	tartós	gumi	profil

•	 1-3,5	és	2-5	mm-es,	ill.	3-7	mm-es	
hézagokhoz

•	 üvegszál-erősítéses	öntapadós	felület
•	 ellenáll	az	időjárásnak	és	az	UV	

sugárzásnak
•	 könnyen	tisztítható
•	 6-8	év	élettartam

•	 fehér	és	barna	színben


