
 

 

 

 

HŐSZIGETELÉS 
OKOSAN
Miért válassza a JUBIZOL-t?

• Hatékony befektetés: 
épülete piaci értéke nő

• Kiváló komfortérzet: 
kellemes lakótér hőmérséklet

• Prémium minőség: 
10 év garancia

• Szeptemberben  
ingyen alapozó
extra alacsony  
rendszerár

LEHENGERLŐ  
SOKSZÍNŰSÉG

FŰTÉSI SZEZON ELŐTT
RADIÁTORFESTÉS ÉS JAVÍTÁS

KERÍTÉSFESTÉS

Még több információ: 4. oldalMég több információ: 2. oldal

Még több információ: 8. oldal

Még több információ: 7. oldal

Minden 15 liter Platinum festék után  
1 db széldzsekit adunk ajándékba

Érvényes:
2017. szeptember 8-30-ig, illetve a készlet erejéig
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• prémium minőségű,  
vizes hígítású, matt falfesték

• jó fedőképességű, illatosított
• jó pára- és légáteresztő, mosásálló
• extra fehér alapszínben
• több ezer pasztell színben  

azonnali színkeveréssel

Inntaler beltéri falfesték

 

  3490 Ft helyett

Ft
4 l   |   788 Ft/l

3150  
 

6750 Ft helyett

Ft
15 l   |   399 Ft/l

5990     

• vizes hígítású beltéri falfesték
• jó fedőképesség, matt bevonat
• jó pára- és légáteresztő
• fehér alapszínben 
• több ezer pasztell színben 

azonnali színkeveréssel

Diszperziós belső falfesték

 

  2790 Ft helyett

Ft
5 l   |   510 Ft/l

2550  
 

 4350 Ft helyett

Ft
14 l   |   285 Ft/l

3990     

• extra nagy fedőképességű, színes, matt beltéri falfesték
• csepegésmentes (gélesített)
• illatosított
• óriási színválasztékban

Platinum Egyrétegű belső falfesték

• homlokzati és beltéri falfestékek 
színezésére

• önállóan is alkalmas intenzív  
színhatású díszítőfestéshez

• több színben

Színező festék

 

390 Ft helyett

Ft-tól

125 ml   |   2880 Ft/l
360    

 

1290 Ft helyett

Ft-tól

500 ml   |   2380 Ft/l
1190    

• konyha, fürdőszoba, folyosó festésre ajánlott
• könnyen tisztítható (zsír, olaj, kávé, vörösbor, ételszármazék)
• ellenáll a magas páratartalomnak, nem foltosodik
• penészálló bevonatot képez
• több színben

Platinum Matt Latex 4in1 
konyha- és fürdőszobafesték 

 

  5790 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   2100 Ft/l
5250    

 

9590 Ft helyett

Ft
5 l   |    1730 Ft/l

8650    

ÚJ
TERMÉK

• használatával a festék még kiadósabb lesz
• a Platinum Egyrétegű festék előtti alapozásra
• porlekötő, szívóképesség kiegyenlítő

Platinum 
Mélyalapozó 

 

850 Ft helyett

Ft
1 l

790  
 

3850 Ft helyett

Ft
5 l  |   698 Ft/l

3490    

Minden 15 liter  
Platinum festék után 
1 db széldzsekit  
adunk ajándékba. 
Szín és méret választható  
a készlet erejéig. 
További részletek az üzletben.

• megakadályozza  
a fedőfesték foltosodását

Inntaler  
diszperziós  
mélyalapozó

 

  790 Ft helyett

Ft
1 l

750  
 

3590 Ft helyett

Ft
5 l   |   650  Ft/l

3250     

AJ
ÁN

DÉ
K

 

4850 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   1660  Ft/l
4150  

 

7990 Ft helyett

Ft
5 l   |   1398 Ft/l

6990     

LEHENGERLŐ SOKSZÍNŰSÉG

A FEHÉR NAGYVONALÚSÁGA
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• mész alapú, fertőtlenítő hatású falfesték
• környezet és természetbarát
• korábban mésszel festett felületre is felhordható
• fertőtlenítő hatású
• kiváló lég- és páraáteresztő
• hengerrel felhordható
• fehér alapszínben, mésztartalma miatt  

csak korlátozott mértékben színezhető

Mészfesték beltérre

A MÉSZFESTÉK 

ELŐNYEI: 

              
   Természetes anyagból készül.

Fertőtlenítő hatású. 

Penészgátló: ezért vizes, párás  

helyiségekben is kiválóan alkalmas. 

Nemcsak lakótérbe, de pincékbe,  

garázsokba is tökéletes. 

Engedi lélegezni  

a falakat.

 

3650 Ft helyett

Ft
5 l   |   235 Ft/l

3290    
 

 2190 Ft helyett

Ft
14 l   |   398 Ft/l

1990    

A MINDIG SIMA FELÜLETÉRT

FinoBello
• beltéri univerzális  

kézi glettanyag akár  
10 mm mély falhibák javítására

• mész-cement, cement, beton és 
gipszes vakolatokra

• gipszkarton hézagkitöltésre
• 0-10 mm vastagságban
• fehér

1150 Ft helyett

Ft
5 kg  |  218 Ft/kg

1090    

3090 Ft helyett

Ft
20 kg  |  135 Ft/kg
2690    

GlemaBrilliant
• kül- és beltéri glettanyag
• kisebb hibák javítására vizes 

helyiségekben (fürdőszoba, 
konyha, pince) is használható

• kézi és gépi felhordásra
• 0-3 mm vastagságban
• hófehér

   2850 Ft helyett

Ft
20 kg  |  128 Ft/kg
2550    

Fino Grande
• beltéri gipszes kézi glettanyag 

kisebb hibák javítására
• 2-10 mm vastagságban
• első rétegű kiegyenlítésre  

beton- és vakolt felületeken

 1150 Ft helyett

Ft
5 kg  |  218 Ft/kg

1090    

3290 Ft helyett

Ft
20 kg  |  145 Ft/kg
2890    

• beltéri gipszes kézi glettanyag 
nagyobb fal- és vakolathibák 
javítására

• 1-30 mm vastagságban
• betonfelületekre és durva  

alapvakolatokra

FinoFill

3350 Ft helyett

Ft
5 kg  |  150 Ft/kg

2990    

1150 Ft helyett

Ft
5 kg  |  218 Ft/kg

1090    

• 3-8 fokos, beltéri
• csúszásmentes, bordázott, acél dobogó
• 60 cm-es kapaszkodó
• csúszásmentes műanyag talpkupakok
• max terhelhetőség: 120 kg

Alumínium  
háztartási létra

• csuklós,  
teleszkópos

• 210x105 mm

Schuller kézi  
csiszoló

 

  1990 Ft helyett

Ft
db

1690  

• műanyag
• 105x230 mm

Extol kézi csiszoló stekni

 

 590 Ft helyett

Ft
db

490  

• papír alapú csiszoló
• könnyen méretre vágható (téphető)
• szemcseméret: P40 -  P150

Schuller 
EasyCut  
csiszoló papír 

115 mm x 4,5 m 

1050 Ft helyett

Ft-tól

tekercs  |   198 Ft/m
890    

MÉSZFESTÉK

Wallkyd higiéniai 
falfesték és spray
• mosható és tisztítószereknek 

ellenálló speciális falfesték
• egészségügyi intézmények, élel-

miszer- és italipari létesítmények, 
iskolák, lépcsőházak belső falaira

• füstös, foltos, nikotinos falak 
átfestésére is 

• fehér színben 

 

3290 Ft helyett

Ft
0,9 l  |  3322 Ft/l

2990  

 

7890 Ft helyett

Ft
2,5 l  |  2796 Ft/l

6990  

Aeroszol: kisebb 

felületek pl. beázás, 

tollal firkált, zsíros, 

szennyezett falak 

javító festésére

TIPP

 

 1490 Ft helyett

Ft
250 ml   |   5400 Ft/l
1350  

ÚJ
TERMÉK FOLTOS FALAKRA

9350 Ft helyett

Ft-tól

db
8450    
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Maestro  
hőálló festék

Maestro 
Radiátor  
festék

Maestro Konvektor festék

• magas hőmérsékletű  
(max 700 °C) csővezetékek, 
kazánok, ill. kipufogódobok, 
motorok festésére 

• antracit, ezüst, fehér, fekete  
és vörös színben

• radiátor festék spray 
• könnyedén használható nehezen 

hozzáférhető 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, sárga és barna

1650 Ft helyett

Ft
400 ml  |   3475 Ft/l
1390  

   1450 Ft helyett

Ft
400 ml  |   3225 Ft/l
1290   1690 Ft helyett

Ft
400 ml   |   3625 Ft/l
1450 

FŰTÉSI SZEZON ELŐTT 

Kalorfix  
radiátorzománc 

• radiátorok, fűtőtestek, 
melegvíztárolók  
korrózióvédelmére

• 90 °C-ig tartósan hőálló
• nem sárgul
• magasfényű
• fehér színben

Rapid  
Korróziógátló  
alapozó
• fém alapozófesték  

tartós védelemre
• radiátorokra, kerítésekre, 

rácsokra, kapukra
• szürke és vörös színben

 

4550 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   5320 Ft/l
3990   

 

  2650 Ft helyett

Ft
0,5 l   |   4580 Ft/l
2290   

 

 4950 Ft helyett

Ft
1 l

4190   

aerosol 

1990 Ft helyett

Ft
300 ml   |   5633 Ft/l
1690   

termékei

Ré

gi  idők

Bevált

• hőálló ragasztó
• kályhaajtóba zsinór beragasztásához

Thermic 1100° C

2050 Ft helyett

Ft
17 ml   |  105294 Ft/l
1790   

• tűzhelyek, kályhák,  
kandallók, grillezők  
építéséhez, javításához

• samott téglák készítéséhez
• hőálló 1200 °C-ig

990 Ft helyett

Ft-tól
3 m   |   263 Ft/m

790 
• kémények, kályhák,  

kandallók és cserép-
kályhák szigeteléséhez

• 5, 7, 8 és 10 mm vastag

Hőálló 
tömítőzsinór

Samott liszt

360 Ft helyett

Ft
2 kg  |    155 Ft/kg

310   

• hőálló-, saválló 
habarcs készítéshez

• éghető anyagok tűz 
elleni impregnáláshoz

Vízüveg

 

490 Ft helyett

Ft
1 l

390   

Agyag

 

260 Ft helyett

Ft
1 kg

230   

 

2750 Ft helyett

Ft
15 kg  |  157 Ft/kg
2350   

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

1990 Ft helyett

Ft
db

1690   

Kiváló 

radiátor lyukak 

 tömítésére,  

szivárgások meg-

szüntetésére.

TIPP

Samott tégla  

készítésh
ez 

• 2 kg samott liszt

• 1 liter vízüveg

• 30% agyag

 

3450 Ft helyett

Ft
10 l   |   299 Ft/l

2990   
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TERMÉKBEMUTATÓ 
A PIKTORBAN 
Bemutatjuk a PERGOLA  
kültéri fafesték előnyeit

SZEPTEMBER 18-án 
hétfőn 6-12 óráig 

KISEBB KÜLTÉRI JAVÍTÁSOK

• vízálló, rugalmas bevonat  
műgyanta és üvegszál erősítéssel, 
gyors és tartós javításokhoz min-
den tetőfelületen és teraszon

• használatra kész az azonnali  
kárelhárításhoz

• tapad minden tető felülethez: 
kátrány, bitumen, beton, kő, azbeszt, 
bádog, galvanizált fémek, üveg, stb…

Wasser Stop  
tetőjavító máz 

 

  3750 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   4520 Ft/l
3390   

 

17190 Ft helyett

Ft
4 kg  |  3873 Ft/kg

15490   

Flexibilis  
tetőszigetelő bevonat
• rendkívül rugalmas vastag bevonat 

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

 

24850 Ft helyett

Ft
8 l   |  2644 Ft/l

21150   
 

12990 Ft helyett

Ft
4 l   |   2748 Ft/l

10990   

• prémium minőségű fémfesték
• nem kell külön alapozni (2:1)
• fehér alapszínben
• több ezer színben azonnali 

színkeveréssel

Kirjo alapozó  
és fedőfesték fémre

Kifejezetten  

könnyűfém felületekre, 

mint acél, horgany, 

réz, stb.

ERESZ-
CSATORNÁRA

 

3990 Ft helyett

Ft
0,9 l   |   3767 Ft/l
3390 

 

9550 Ft helyett

Ft
2,7 l   |   3019 Ft/l
8150   

Új horganyzott  

felületeknél szükséges 

egy maratásos elő- 

kezelés a festék 

megfelelő tapadása 

érdekében.

TIPP

• selyemfényű, UV álló,  
kültéri fafesték

• pergolák, zsalugáterek,  
játszóterek, kerítések,  
ereszdeszkák, faházak,  
stégek, teraszburkolatok,  
méhkaptárak festésére

• engedi a fát száradni  
(páraáteresztő)

• rugalmas (nem reped  
meg a festék)

• vízlepergető
• több színben

Pergola 
Fafesték

Akár 5 éven  

keresztül tartós  

bevonatot biztosít 

átfestés nélkül.

TIPP

• lúgos tisztítóanyag galvanizált 
felületre (ereszcsatorna) 

• oldja a sós, piszkos, zsíros  
szennyeződéseket

• vízzel hígítandó (1:4)

Peltipesu lemosószer

 

1990 Ft helyett

Ft
1 l

1690  

• stabil, kétágú állólétra,  
kihúzható 3. elemmel

• használható állólétraként, ill.egy-, két-  
és háromrészes támasztólétraként is

• Munkamagasság 3 részes  
támasztólétraként: 
- 3x7 fokos: max: 5,07 m
- 3x9 fokos: max: 6,91 m

Alumínium  
univerzális létra

7 fokos 

34550 Ft helyett

Ft
db

30990  

9 fokos 

47490 Ft helyett

Ft
db

42750  

ÚJ
TERMÉK

 

3390 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   3853 Ft/l
2890 

 

10790 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   3676 Ft/l
9190   

Permetezze le a felületet 
BioCombbal, az eső/szél letakarítja 
a felületről az elhalt moha, alga, és 

egyéb szennyeződéseket.

Kisfilmünkben megmutatjuk:

TIPP

Tiszta Tető 
• cserép-, zsindely-,  

pala-, beton-, 
műanyag-, bádog-, 
nádtetőre 

• vízzel hígítandó (1:3)

 3590 Ft helyett

Ft
1 l

2890  

9790 Ft helyett

Ft
5 l  |  1570 Ft/l

7850  

PRÉMIUM
MINŐSÉG

ÉLETTARTAM

 

 5990 Ft helyett

Ft
10 l   |  499 Ft/l

4990 
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Koralkyd  
korróziógátló alapozó 
• oldószeres alapozó
• vas és acél felületekre, kül- és beltérre
• 1 rétegben kell felhordani
• fehér és vörös színben

 

2690 Ft helyett

Ft

0,75 l   |   3267 Ft/l
2450   

 

8490 Ft helyett

Ft

2,5 l   |   3060 Ft/l
7650   

• magas kitöltő képességű  
univerzális alapozó

• oldószeres
• elegendő 1 rétegben felfesteni
• fehér színben

Általános alapozó 

 

 1990 Ft helyett

Ft

0,75 l   |   2387 Ft/l
1790   

 

5690 Ft helyett

Ft

2,5 l   |   2060 Ft/l
5150   

 

  12950 Ft helyett

Ft

5 l   |   2330 Ft/l
11650   

• kifejezetten könnyűfém  
felületek alapozója

• oldószeres
• 1 rétegben kell felhordani
• törtfehér és  

vörös színben

Tiszakorr  
vas- és könnyűfém alapozó 

 

 3550 Ft helyett

Ft

0,75 l   |   4253 Ft/l
3190   

 

 10850 Ft helyett

Ft

2,5 l   |   3916 Ft/l
9790   

Durol időjárásálló és 
korróziógátló zománc

• rozsdagátlót tartalmazó zománcfesték
• vízlepergető hatású, rugalmas, ütésálló
• alapozást követően 1 rétegben kell 

felhordani, de nagyobb igénybevételnek 
kitett felületeknél (pl.: ajtók külső felülete) 
érdemes 2 rétegben használni

• több színben

• fa- és  fém felületek festésére  
(ajtók, ablakok, bútorok, kerítések, csövek)

• oldószeres
• időjárásálló, rugalmas bevonatot képez
• alapozás után 1 rétegben  kell felhordani,  

de nagyobb igénybe vételnek kitett  
felületeknél (pl.: ajtók külső felülete)  
érdemes 2 rétegben használni

• selyemfényű: több színben
• magasfényű: fehér színben
• matt: fehér és fekete színben

Astralin  univerzális zománcfesték

MINDEN ECSETRE

Tiszakorr - Orkán  

bevonatrendszer  

gondos kivitelezése  

esetén 7-10 év  

védelmet nyújt

TIPP

 

Kifejezetten javasoljuk  

szeggel, csavarral rögzített  

fa felületek festésére,  

mivel a fátés fémet  

egyaránt védi.

JÓ TANÁCS

 

2550 Ft helyett

Ft-tól

1 l
2290 

 

6090 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |   2196 Ft/l
5490   

Orkán  
csatorna- és fémfesték 
• mindenféle fém és könnyűfém  

felület festésére
• felújító festésnél nem szükséges  

külön alapozó használata
• oldószeres, selyemfényű
• egy rétegben is vastagon felhordható
• alapszínekben ill. bronz, ezüst sárga-  

és vörösréz színekben

alapszínek (VOC) 

 3990 Ft helyett

Ft

0,75 l   |   4787 Ft/l
3590   

 bronz, ezüst, réz

5390 Ft helyett

Ft

0,75 l   |  6467 Ft/l
4850   

 

  2850 Ft helyett

Ft

1 l
2590   

alapszínek (VOC) 

12650 Ft helyett

Ft

2,5 l   |   4056 Ft/l
11390   

selyemfényű
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• acél- és öntöttvas felületre, 
közvetlenül a rozsdára

•  kiváló minőség
• elasztikus bevonat
• fényes és kalapácslakk 

változat
• több színben

Supralux Antirozsda

 

  3250 Ft helyett

Ft

0,75 l   |   3720 Ft/l
2790   

 

9990 Ft helyett

Ft

2,5 l   |   3396 Ft/l
8490   

FÉMKERÍTÉS FESTÉSHammerite – Közvetlenül a rozsdára
• mindenféle fém felületre alkalmas (kivéve könnyűfémek)
• fényes, selyemfényű, kalapácslakk és homokszórt változatban
• oldószeres, víztaszító, vízlepergető, időjárásnak ellenálló
• nincs szükség alapozóra, közbenső rétegre, hígítóra
• száradási idő: 4 óra (két réteg között)
• több színben

spray 

1850 Ft helyett

Ft
400 ml   |   3975 Ft/l
1590  

Kalapácslakk

Homokszórt

Fényes

Selyemfényű

FAKERÍTÉS FESTÉS

Fakitt
• vizes alapú fajavító kitt
• fa, farostlemez hibáinak javítására
• 2-5 mm vastagságban hordható fel
• kül- és beltéren 
• 9 színben

 

 490 Ft helyett

Ft
250 g  |   1680 Ft/kg

420  

 

890 Ft helyett

Ft
500 g   |   1500 Ft/kg

750  

 

4490 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   5133 Ft/l
3850  

 

11990 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   4076 Ft/l

10190  

• a tiszta munka érdekében, 
fedővel a festék megóvásához

Schuller festékedény
ecsettartóval

 

420 Ft helyett

Ft
db

360  

• oldószeres zománcokhoz
• 20-70 mm-ig

Schuller XV 
lakkozó ecset

350 Ft helyett

Ft-tól

db
300 

Permetezze le a felületet 
BioCombbal, az eső/szél letakarítja 
a felületről az elhalt moha, alga, és 

egyéb szennyeződéseket.

Kisfilmünkben megmutatjuk:

TIPP

• kő, tégla, beton, fém, festett 
és festetlen fa, műanyag stb. 
kerítés elemekre

• moha, gomba, alga, penész  
és egyéb szennyeződésekkel 
borított felületek tisztítószere

• vízzel hígítandó (1:3)

Tiszta Kerítés 

  3590 Ft helyett

Ft
1 l

2890   

• alapozó és lazúr egyben
• kerítés, ajtó, ablak, kerti- 

bútor, fa homlokzatok,  
verandák, pergolák festésére

• UV szűrőt tartalmaz
• szagtalan
• kül-és beltérre
• több színben

AktívLazur
VIZES
HÍGÍTÁSÚ

 

2990 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l   |   3320 Ft/l
2490   

 

7990 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |   2716 Ft/l
6790   

7PIKTOR FESTÉKBOLT  |  Nyitva tartás:  Hétfő-Péntek: 6.00 – 17.00  |  Szombat: 6.00 – 13.00



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

sem romlik
• 20-80 mm

20 mm

 1000 Ft helyett

Ft

m2   
900  

 2650 Ft helyett

Ft
tekercs  |  90 Ft/m
2250 

50 mm

 2270 Ft helyett

Ft

m2   
2045 

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   3110
8 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3472 10 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3000

15 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3841
15 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   4203
10 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3362

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. szeptember 8-30-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.


