
 

 

 

 

Októberben minden

pénteken  
    és szombaton
különleges dekorfestékek  
és technikák bemutatója

Szakemberek segítségével  
megmutatjuk, hogy bárki otthon is 
könnyedén felújíthatja bútorait, 
vagy dekorálhat vintage  
és shabby chic stílusban.

PENTART

LÁGY DEKORFESTÉK  
(KRÉTAFESTÉK)  
TERMÉKBEMUTATÓ 

BONDEX 
VINTAGE EFFECT NAPOK

PLATINUM DECOR 

DEKORGLETT BEMUTATÓ 

Még több információ: 3. oldalMég több információ: 2. oldal

Még több információ: 
3. oldal

>  OKTÓBER 13-14.

>  OKTÓBER 20-21.
>  OKTÓBER 27-28.

Érvényes:
2017. október 6-31-ig, illetve a készlet erejéig
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Kopott, antik hatás elérésére bútorfel-
újításhoz, régi dísztárgyak átalakításá-
hoz. Vintage, vagy shabby chic stílusú 
dekorációkhoz.
• kréta hatású, krémes állagú festék
• kiválóan fed, vízbázisú (gyorsan szárad)
• matt, lágy tapintású, sima felületet ad
• könnyen csiszolható
• 20 színben

Lágy Dekorfesték
PENTART 

LÁGY DEKORFESTÉK
BEMUTATÓ A PIKTORBAN 
A Pentart szakemberei kissámlin,  
kisszéken mutatják be a krétafesték  
(Lágy dekorfesték) tökéletes  
fedőképességét, könnyű  
visszacsiszolhatóságát.

OKTÓBER 13-14. 
pénteken 10-17 óráig 
szombaton 9-13 óráig

BÚTORFELÚJÍTÁS ÉS DEKORÁLÁS

A festék felvitele előtt a jobb tapadás érdekében használjunk alapozót:

A festett felület száradás utáni viaszolással vagy lakkozással válik időtállóvá:

 

1690 Ft helyett

Ft
230 ml  |  5870 Ft/l
1350 

Vízbázisú alapozó 
• nem kell csiszolni előtte, 

csak por és zsírmentesíteni 
a felületet

• átlátszó

Dekorfesték alapozó
PENTART 

 

1490 Ft helyett

Ft
230 ml  |  5174 Ft/l
1190 

Lágy, paszta állagú, selymes fényű 
felületet ad 
• dekortárgyak festés utáni védőkeze-

lésére (nem mindenapi használatú)
• puha ronggyal kell bedörzsölni

Befejező viasz
PENTART 

Matt és selyemfényű vízbázisú 
(gyorsan száradó) befejező lakk
• lágy dekorfestékkel festett nagyobb 

igénybevételnek kitett, napi hasz-
nálatú bútorokra

Dekorlakk
PENTART 

Vízbázisú alapozó paszta porózus 
felületek festéselőkészítéshez
• kitölti az apró egyenetlenségeket
• csiszolható

Alapozó paszta
PENTART

 

1550 Ft helyett

Ft
230 ml  |  5435 Ft/l
1250 

 

2790 Ft helyett

Ft
500 ml  |  4500 Ft/l
2250 

 

1550 Ft helyett

Ft
230 ml  |  5435 Ft/l
1250 

 

2490 Ft helyett

Ft
500 ml  |  3980 Ft/l
1990 

Vízbázisú festék fára, falra, 
 papírra, feszített vászonra
• a festett felület táblakrétával 

írható, a felirat vizes ruhával 
könnyen letörölhető

• fekete, korallkék, pink és zöld 
színben 

Táblafesték
PENTART 

 

 1550 Ft helyett

Ft
230 ml  |  5435 Ft/l
1250 

Vízbázisú, vasoxid tartalmú 
paszta, megfelelő vastag-
ságban felkenve (fára, falra), 
rendkívül jól mágnesezhető 
• mágnessel kis tárgyak  

rögzíthetők rá

Mágnesezhető 
alapozó paszta
PENTART 

 

 1550 Ft helyett

Ft
230 ml  |   5435 Ft/l
1250 

A kialakított felület 

tovább díszíthető, 

például festéssel, 

dekupázsolással.

TIPP

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

 

1550 Ft helyett

Ft
125 ml  |  10000 Ft/l
1250 
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ÚJ
TERMÉK

TERMÉKBEMUTATÓ  
A PIKTORBAN 
Hogyan használjuk a  
Vintage Effect festéket?  
A bátrak ki is próbálhatják  
mintadarabokon.

OKTÓBER 20-21. 
pénteken 9-17 óráig 
szombaton 9-13 óráig

VARÁZSOLJON VINTAGE STÍLUST OTTHONÁBA

Visszaállítja a kifakult, megkopott 
fafelületek patináját és különleges, 
régies külsőt kölcsönöz 
• kiemeli a fa erezetét
• könnyen tisztítható, mosható 

felületet kapunk
• 5 színben

Vintage Effect 
festék
BONDEX

 

4190 Ft helyett

Ft
500 ml  |   7580 Ft/l
3790 

Régi, kedvenc  

bútoroknak különleges 

shabby chic hatást  

kölcsönözhetünk  

vele.

TIPP

Félig áttetsző metál hatású  
illetve patinás felületed ad 
• viaszos hatású, krémszerű bevonó anyag
• kiemeli a bútorok éleit, domborulatait,  

de elrejti a karcokat, foltokat
• Metal Effect: ezüst és aranybarna színben

Metal és Patina Effect Wax
BONDEX

Patina 

2650 Ft helyett

Ft
500 ml   |   9560 Ft/l
2390 

Metal 

 3490 Ft helyett

Ft
500 ml  |  13800 Ft/l
3450 

TERMÉKBEMUTATÓ  
A PIKTORBAN 
Fókuszban a dekorglettek: 
bemutajuk hogyan alakíthatók 
ki velük változatos és egyedi 
belső terek.

OKTÓBER 27-28. 
pénteken 10-17 óráig 
szombaton 7-13 óráig

DEKORGLETTEK
PLATINUM DECOR
Beltéri glettanyagok díszítésére, mintázására.  
A kőburkolatokhoz hasonló felületek alakíthatók ki.

Antikkő glett
Természetes ásványőrleményt 
tartalmaz
• nagy igénybevételnek  

kitett felületek  
bevonására is kiváló

Homokkő glett
Természetes eredetű  
márványőrlemény alapú
• anyagában színezve, vagy utólag 

lazúrozva, mintázva a homok- 
kőhöz hasonló bevonatot ad

Márvány glett
Finomított oltott mész alapú
• ötvözi a hagyományos  

és modern megoldásokat
 

 2990 Ft helyett

Ft
2 kg  |  1345 Ft/kg
2690 

SOKSZÍNŰSÉG + KREATIVITÁS

Márvány glett és Antikkő glett  
impregnálására használható védőviasz
• használatával a felület fényesedik,  

színe mélyül 
• alkalmas a nedves helyiségek, fürdőszo-

bák kezelésére, védelmet biztosít a víz 
és egyéb szennyező folyadékok ellen

Folyékony méhviasz
PLATINUM DECOR

 

 3390 Ft helyett

Ft
0,5 l  |  5980 Ft/l

2990 

Selyemfényű, kopás-, és vízálló 
dekorációs és védőbevonat  
bel-, és kültérre
• önmagában átlátszó védőbe-

vonatként, színezve díszítő és 
védőbevonatként használható

• betonra, kőre, kerámiára,  
diszperziós felületekre

Kőlazúr
PLATINUM DECOR

 

3690 Ft helyett

Ft
0,75 l  |  4467 Ft/l
3350 

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

 

6850 Ft helyett

Ft
5 kg  |  1238 Ft/kg
6190 

 

  5490 Ft helyett

Ft
5 kg  |  990 Ft/kg

4950 
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Festősablonok
• hajlékony műanyag lap
• többször átfesthető
• lemosható

A14503

2488-50

L32401 

L22601 

02488-50 

M (14,5x20,5 cm)

 

Ft
db

1050  

L (44x14 cm)

Ft
db

1550  

55235

vlies tapéta 

Ft
tekercs

6450   

vlies tapéta 

Ft
tekercs

5650 

2489-10 
vlies tapéta 

Ft
tekercs

5850   

papírtapéta 

Ft
tekercs

3090 

papírtapéta 

  

Ft
tekercs

2750 

papírtapéta 

Ft
tekercs

2750   

ÍZELÍTŐ TAPÉTÁINKBÓL 

Egy vadonatúj, modern és 

hangulatfokozó irányzat a 

falburkolásban. A pár centire 

kiemelkedő minták fény-árnyék 

hatásukkal felkeltik az  

érdeklődést és festéssel,  

megvilágítással számtalan  

variációs lehetőséget  

nyújtanak.

3D FALPANEL

3D falpanelek
• fehér, 50x50 cm-es 

polisztirol lap
• bármely vízbázisú 

festékkel festhető
• 1 csomag = 2 m2

1925 Ft helyett

Ft
m2 

1645   

Palmira

Karen

MaruSally

FALDEKORÁCIÓ

ÚJ
TERMÉK

Metylan  
tapéta- 
ragasztók

Normal  
(papír tapétához)

   1550 Ft helyett

Ft
125 g  |   10800 Ft/kg

1350 
Direct

(vlies tapétához)

  2550 Ft helyett

Ft
200 g  |  10950 Ft/kg
2190   

Spezial  
(vinyl tapétához)

   2350 Ft helyett

Ft
200 g  |   9950 Ft/kg
1990   

Metylan 
alapozó
• festés előtti mély-

alapozó koncent-
rátum

• elősegíti a tapéta 
igazíthatóságát

 

1790 Ft helyett

Ft
1 l

1550 

• többféle 
típusban

 TÖBB MINT 

200 TAPÉTA

Elegáns, modern  

formavilág, diszkrét színek, 

ízléses minták.

Tapéták gyerekszobába.

Azonnal készletről elvihetők.

53 cm x 10 m-es  

tekercsekben.

XL (43x56 cm)

Ft
db

2550 
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Füstcsövek és kiegészítő idomok 
• 600°C-on beégetett festés
• fekete szín

faldugók  

füstcső bilincsek

szűkítők

KÍNÁLATUNKBAN 

MÉG
Kéménytisztító kefe
• 5, 8, vagy 10 m hosszú

Kéménykefe

rugós fejjel 

3350 Ft helyett

Ft-tól
db

2990 

drótos

2150 Ft helyett

Ft-tól
db

1950  

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

Szilárd alágyújtós
PE-PO

Fa, szén, brikett gyors  
meggyújtására
• extra hőérték:  

hosszú folyamatos 
égés

• kb. 40 kocka

0,5 mm falvastagságú
Ø=105-120-130-150 mm

1 mm falvastagságú
Ø=120-130-150-160 mm

Füstcső:  
250-400-800 mm
hosszban

Füstcső:  
300-500-1000 mm 
hosszban

Könyökcső:  
90 vagy 120 fokos

Könyökcső:  
90 vagy 120 fokos

Falhüvely Falhüvely

Csőrózsa Hőfokozó dob:  
800 mm hosszú

Csőbilincs Hőellenző

1. osztályú bükk  
fűrészporból és  
faforgácsból
• lényegesen jobb 

hatásfokkal  
ég, mint a fa

Fabrikett 

890 helyett

Ft
10 kg  |   79 Ft/kg
790  

 

420 Ft helyett

Ft
csomag

360   

KANDALLÓKHOZ, KÁLYHÁKHOZ 

20 mm

 450 Ft helyett

Ft-tól
db

410 

Kihűlt hamu felszívására
• 18 l-es fémtartály
• 1200 W teljesítmény
• mosható szűrő
• fém gégecső
• alumínium csővég

Hamuporszívó 
FHP 1200

20490 Ft helyett

Ft
db

17450    

/ db
Ft-tól1390  / db

Ft-tól2350  

/ db
Ft-tól2150  / db

Ft-tól3390  

/ db
Ft-tól1090  

/ db
Ft-tól9450  

/ db
Ft6990  

/ db
Ft-tól890  

/ db
Ft-tól850  

/ db
Ft-tól990  

Antik, mediterrán hatású festék, amely a régi, 
kiváló olasz művészeti hagyományt ötvözi a leg-
modernebb, legfejlettebb technológiával.
• különösen alkalmas lakások, irodák, szállodák belső 

tereinek dekorálására.
• színkártya alapján a kívánt árnyalatra színezhető

Héra Effekt hatású  
belső falfesték 
KOLOR PRÉMIUM DESIGN

 

 19350 Ft helyett

Ft
2,5 l  |  6980 Ft/l

17450 Az Effekt beltéri falfesték  
matt alapozója
• önmagában is használható 

festékként
• extra fehér 

Héra Effekt alapozó 
PRÉMIUM DESIGN

 

6590 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   2380 Ft/l
5950 

 

 3090 Ft helyett

Ft
1 l

2790 

ÚJ
TERMÉK

Effekt festékhez

Héra  
műanyag simító 
PRÉMIUM DESIGN

 

1290 Ft helyett

Ft
db

1190 

 

  9190 Ft helyett

Ft
1 l

8290 

Elronthatatlan  

a festés vele. Eltünteti  

a fal egyenetlenségeit,  

hibáit. Igazi kreatív 

élményt ad már  

munka közben is.

TIPP

Fess te is  
Janival!

 Hogyan dekoráljunk Effekt 
festékkel? Bemutató videó:

KEZDŐDHET A DEKORÁLÁS 

ÚJ
TERMÉK
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Hőtükör
POLIFOAM
Radiátorok mögé hő-visszaverésre
• egy oldalon alumínium fóliával bevont
• min. 5%-kal növeli a fűtés  

hatékonyságát
• 4 mm vastag

0,55 x 5 m

 2790 Ft helyett

Ft
tekercs  |   927 Ft/m2

2550  

Küszöb és az ajtó közötti 
hézag szigetelője
• sima felületű padlókhoz
• 12 mm hézagméret
• műanyag, öntapadós 
• fehér, barna és átlátszó 

színben

Szigetelő  
ajtóseprű
TESA

Ablak- és ajtó szigetelők
TESA
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
• öntapadós felület
• ellenáll az időjárásnak és az UV sugárzásnak
• könnyen tisztítható
• 6-8 év élettartam
• fehér és barna színben

A HIDEG ÉS A PENÉSZ KIZÁRVA

Összegyűjti a levegő felesleges 
nedvességtartalmát
• ideális: nappali, háló, fürdőszoba, 

konyha, pince
• csökkenti a kellemetlen szagokat
• a doboz 1 db AERO 360°  

tablettát is tartalmaz

Páramentesítő készülék
CERESIT | AERO 360°

normál készülék

  2690 Ft helyett

Ft
szett

2290   
utántöltő tabl. (2 db)

2690 Ft helyett

Ft
doboz  |   1145 Ft/db
2290  

 

THERMO  

RENDSZER

 2x Jubolin Thermo glett +  

2x Jupol Thermo falfesték

 Elsősorban az északi és szigetelés 

nélküli falfelületekre, gyerekszobá-

ba, és hőhidak esetén ajánlott,  

illetve minden esetben, ahol  

külső oldalon homlokzat 

felújítás nem  

lehetséges.

Jupol Thermo falfesték
• beltéri falfesték hő-hidak  

megakadályozására
• üreges töltőanyagot tartalmaz, ami 

által hőszigetelővé válik így a felület 
érintésre melegebb és kellemesebb 
lesz, mint a környező felületek

• fehér színben
• pasztell színárnyalatokra színezhető

13550 Ft helyett

Ft
5 l  |  2438 Ft/l 

12190 

Jubolin Thermo  
kiegyenlítő anyag
Hőszigetelő beltéri glettanyag
• egyszerű felhordás, kézzel vagy géppel is
• javítja az energiatakarékosságot: A Jupol 

Thermo beltéri falfestékkel kombinálva  
csökkenti a páralecsapódást a falfelületen.

5190 Ft helyett

Ft
5 kg  |  9038 Ft/kg 
4690 

Hőszigetelő és  
penészgátló festékadalék
ECOMIX
Tartós megoldás a falpenésszel szem-
ben és hőhidak utólagos kezelésére
• belső falfelületen használva hatékonyan  

segít bent tartani télen a meleget  
(kerámia mikroszemcsék)

• szinte minden festékhez adagolható
• környezetbarát, nem mérgező

4 liter festékhez

8690 Ft helyett

Ft
352 g  |  22301 Ft/kg 
7850 

2,5 liter festékhez

5450 Ft helyett

Ft
220 g  |   22227 Ft/kg 

4890 

HŐSZIGETELÉS BELTÉREN        
Palmatex 
PATTEX

• polifoam hőtükör  
felragasztásához

• univerzális, oldószeres  
kontaktragasztó

• víz és vegyszerálló 
• szinte minden  

felülethez jól tapad

 

2050 Ft helyett

Ft
300 ml  |   5833 Ft/l
1750 

 

 850 Ft helyett

Ft
50 ml  |   15000 Ft/l

750 

37 mm x 1m

   1890 Ft helyett

Ft
db

1590 

E-profil (1-3,5 mm)

   890 Ft helyett

Ft
doboz  |  125 Ft/m

750  
P-profil (2-5 mm)

1090 Ft helyett

Ft
doboz  |  158 Ft/m

950  
D-profil (3-7 mm)

1190 Ft helyett

Ft
doboz  |  165 Ft/m

990  

6 méteres tekercsben
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Sírhelyek,

kripták, műem-

lékek felületének 

védelmére.

Szinte minden felület 
egyszerű lakkozására
• gyorsan szárad, tartós
• fényes és matt változat

Koszorúk alá
• 4x5 m

Gyertya  
készítéshez
• 54-56˚C
• táblás

Alkalmas szinte minden felület 
lakkozására
• kifejezetten ajánljuk koszorúk, 

virágdíszítések konzerválására
• oldószeres, fényes
• színtelen

Trinát Lakk
TRILAK Akrillakk

MAESTRO
Nitrolakk
MAESTRO

Extra erős  
takarófólia
SCHULLER

Paraffin

 

 1250 Ft helyett

Ft
db  |   55 Ft/m2

1090  

 

4290 Ft helyett

Ft
5 kg  |  778 Ft/kg  

3890 

 

  1350 Ft helyett

Ft
400 ml  |   2975 Ft/l
1190  

 

 2850 Ft helyett

Ft
1 l

2590  
 

 1690 Ft helyett

Ft
0,5 l  |  3100 Ft/l

1550  

Vésett, faragott  
feliratok festéséhez
• oldószeres, tartós
• arany, ezüst, fekete  

és fehér színekben

Betűfesték
AKEMI

 fekete, fehér

 3990 Ft helyett

Ft
100 ml  |  33900 Ft/l
3390  

arany

 5090 Ft helyett

Ft
100 ml  |  43500 Ft/l
4350  

ezüst

4590 Ft helyett

Ft
100 ml  |   38900 Ft/l
3890  

Vízlepergetővé teszi a 
felületet, mélyen beszívódik 
a kőbe, eltömítve annak 
pórusait
• a felület színét, mintázatát 

enyhén élénkíti
• nedves felületre is  

felhordható

Sírkő- és  
műkő impregnáló
SMILING HOUSE

Total Protector

5090 Ft helyett

Ft
1 l

4350 

JÓ TUDNI

 

Porosodás,  

elszürkülés,  

madárpiszok  

eltávolításában 

segít.

Savmentes sírkőtisztító elsősorban 
 természetes kövekhez (mészkő,  
gránit, márvány) 
• mesterséges (beton, műkő) kövekhez is
• kíméletes a kényes felületeknél

Sírkőtisztító
SMILING HOUSE

Tombstone Cleaner 
pumpás

  1090 Ft helyett

Ft
500 ml  |  1900 Ft/l

950  
Tombstone Cleaner

 1590 Ft helyett

Ft
1 l

1350  

Rendkívül kemény és kopásálló, 
fényes védőlakk
• gyorsan szárad  

(10 perc után fogásbiztos)
• 90°C-ig hőálló 

 

  1350 Ft helyett

Ft
400 ml  |   2975 Ft/l
1190  

Permetezze le a 

felületet BioCombbal, 

az eső/szél letakarítja 

a felületről az elhalt 

moha, alga, és egyéb 

szennyeződéseket.

TIPP

Tisztító  
mohás felületre 
BIOCOMB
Térkő, beton, kő és fa felületre
• korhadásgátlót is tartalmaz
• vízzel hígítandó (1:3)

3590 Ft helyett

Ft
1 l

2890 

Piskóta súroló kefe
FŐKEFE

nagy

420 Ft helyett

Ft
db

360 

KOSZORÚKÉSZÍTÉSHEZ, DEKORÁCIÓHOZ

MINDENSZENTEK

Elektromos 
• 2 db ragasztó-

rúddal

Forró ragasztó pisztoly
EXTOL

Ragasztórúd

 

2290 Ft helyett

Ft
szett

1950   színtelen 

  85 Ft helyett

Ft
db

60  
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Expert lábazati hőszigetelő lap
• hőszigetelő lap kifejezetten lábazatok szigetelésére
• hőszigetelő képessége tartós nedvességhatás esetén  

sem romlik
• 20-80 mm

20 mm

 1040 Ft helyett

Ft

m2   
940  

 2650 Ft helyett

Ft
tekercs  |  90 Ft/m
2250 

50 mm

 2360 Ft helyett

Ft

m2   
2125 

Jubizol grafitos Jubizol normál

Rendszerelemek

Mennyiségi kedvezmény a fenti rendszerárból: 
50 m2  felett 2%  •  100 m2  felett 3%  •  200 m2  felett 4%  •  300 m2  felett 5%  •  400 m2  felett 6%

Hőszigetelő rendszer díjmentes házhozszállítás: 
Részletek a www.piktorfestékbolt.hu oldalon, vagy forduljon kollégáinkhoz az üzletben.

LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT

13190 Ft helyett

Ft
25 kg  |  476 Ft/kg  

11890  

Kulirplast premium 1.8 mmTesa  
vakolatelválasztó  
ragasztószalag • természetes márvány szemcsékből  

álló lábazati dekor-vakolat
• hosszú élettartam, kiváló UV-állóság
• nem fakul, akár gőzborotvával is tisztítható
• magas vízlepergető képesség
• hosszú ideig ellenáll a gombásodásnak, 

penésznek
• több színben

• homlokzatokra, ablakkeretek  
védelmére akár 2 héten keresztül

• UV álló
• 50 mm x 25 m

PRÉMIUM
MINŐSÉG

• Jubizol EPS vagy EPS Grafitos polisztirol 
• Jub EPS ragasztóhabarcs
• Jubizol üvegszövet

• INGYEN Jubizol Unigrund vakolatalapozó

• Jubizol Acryl Finish ATG vagy Szilikon XNG vakolat 
1,5 mm-es, fehér, simított akril vagy szilikon vakolat,  
vízlepergető, algásodás gátló, elemi szálakkal erősített

Grafitos 

polisztirol ELŐNYEI

• 20%-al jobb hőszigetelő 

képesség

• ötödével kisebb vastagság-

gal érünk el ugyanolyan 

eredményt, mint a normál 

polisztirol lappal

• ajánlott külső párkányok, 

teraszok kialakításánál

HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Szilikon  

vakolat  

ELŐNYEI

• öntisztuló: a szilikonos 

kötőanyag miatt kevésbé 

tapad meg vakolaton 

a por, a korom és más 

szennyeződés

• jó páraáteresztő- 

képességű

Akril vakolattal Akril vakolattalSzilikon vakolattal Szilikon vakolattal

 

8 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3623
8 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3650 10 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3535

15 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   4476
15 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   4503
10 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3562

PRÉMIUM
MINŐSÉG

ÚJ
TERMÉK

INGYEN 
ALAPOZÓ

INGYEN 
ALAPOZÓ

PIKTOR FESTÉKBOLT  |  Akciós időszak: 2015. február 7-28-ig, illetve a készlet erejéig. 

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! 
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak. 

PIKTOR FESTÉKBOLT  |  Akciós időszak: 2017. október 6-31-ig, illetve a készlet erejéig. 

Ingyenes parkoló Fizethet EuróvalBemutatófalak Azonnali színkeverés Bankkártyás fizetés Házhozszállítás

További kedvezmény: egyösszegű vásárlás esetén    30 000 Ft felett 3%,    50 000 Ft felett 5%,    100 000 Ft felett 7%.    Kivéve a külön megjelölt termékek.


