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Még több információ: 6-7. oldal

BM50
brazil menta

H20
hamvaska

L40
liliom

L30
lisztes üröm

V30
vasvirág

BO40
barna orchidea

K40
kék szellőrózsa

B70
búzafű

TÖBB, MINT FESTÉK
Érvényes:
2017. május 5-31-ig, illetve a készlet erejéig
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PLATINUM EGYRÉTEGŰ 
BELSŐ FALFESTÉK
A Platinum Egyrétegű falfestékek 
nemcsak rengeteg színárnyalattal 
rendelkeznek, de cseppmentesek, 
illatosítottak és extra nagy 
a fedőképességük, így elég akár 
egyetlen rétegben felvinni a falra!

PLATINUM EGYRÉTEGŰ 

ÚJ
S Z Í N E K

 7990 Ft helyett

Ft
5 l   |   1398 Ft/l

 6990

 4850 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   1660 Ft/l

4150 

A lehengerlő sokszínűség
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ÚJ
TERMÉK

DL1 díszléc DL4 díszléc

DL2 díszléc DL5 díszléc

DL3 díszléc DL6 díszléc

110 mm 140 mm

35 mm

25 mm

15 mm

30 mm

38 mm 15 mm

110 mm 110 mm

130 mm 140 mm

 1450 Ft helyett

Ft
2 m-es szál  |   625 Ft/m

1250   
 2150 Ft helyett

Ft
2 m-es szál  |  925 Ft/m

1850   

  1790 Ft helyett

Ft
2 m-es szál  |   775 Ft/m

1550   
1050 Ft helyett

Ft
2 m-es szál  |  445 Ft/m

890   

2150 Ft helyett

Ft
2 m-es szál  |  925 Ft/m

1850   
 1350 Ft helyett

Ft
2 m-es szál  |  575 Ft/m

1150   

JÓ TUDNI

1 szál 

kültéri díszléc  

2 méter hosszú

könnyen méretre vágható

kültéri diszperziós  

festékkel  

bármilyen színre  

festhető

Felújítás házon kívül          

•	 a felületet megerősíti,  
a pórusokat tömíti

Inntaler diszperziós  
mélyalapozó

 

790 Ft helyett

Ft
1 l

750 
 

3590 Ft helyett

Ft
5 l  |   650 Ft/l

3250 

•	 különleges minőségű, színtartó, matt 
•	 rendkívül kiadós
•	 kiváló időjárásállóságú 
•	 jó pára- és légáteresztő
•	 fehér	alapszínben
•	 pasztell	színekben,	azonnali	színkeveréssel

Inntaler homlokzatfesték 

 

  5750 Ft helyett

Ft
4 l  |   1298 Ft/l

5190 
 

15290 Ft helyett

Ft
15 l  |   919 Ft/l

13790 

•	 alapozó és fedőfesték egyben
•	 fém- és fa felületre alapozás nélkül
•	 oldószeres és vizes hígítású változatban
•	 különleges vízlepergető viaszt tartalmaz
•	 oldószeres:	12	színben,	ill.	5	grafit		
(enyhén	szemcsés,	antik	hatást	adó)	kivitelben

•	 vizes	hígítású:	12	színben
•	 aerosol:	5	színben

Dunaplaszt Kerítésfestékek

•	 vízbázisú festé-
kek, lakkok és 
lazúrokhoz

•	 30-50-70 mm

Schuller 
akril ecset

 

 450 Ft helyett

Ft-tól
db

390 

•	 a tiszta munka érdekében, 
fedővel a festék megóvásához

Schuller festékedény
ecsettartóval

 

420 Ft helyett

Ft
db

360 
aerosol 

1350 Ft helyett

Ft
400 ml  |  2875 Ft/l
1150 

•	 kültéri fafelületek (faházak, 
kerítések, ablakok, ajtók) 
impregnáló alapozására

Boróka  
fakonzerváló alapozó

 

1790 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   2200 Ft/l
1650 

 

5750 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   2076 Ft/l
5190 

•	 vízzel hígítható  
selyemfényű vastaglazúr

•	 időjárásnak, UV-sugárzásnak 
kiválóan ellenáll

•	 a fa természetes légzését nem 
gátolja, szerkezetét nem fedi el

•	 tartós védelmet biztosít
•	 több	színben

Boróka lazúr

 

  2850 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   3453 Ft/l
2590 

 

8390 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   3020 Ft/l
7550 

alapszínek

5790 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |   1980 Ft/l
4950  

vizes higítású

6990 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |   2380 Ft/l
5950  

alapszínek

  2090 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l   |   2387 Ft/l
1790  

vizes higítású

 2690 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l   |  3053 Ft/l
2290  

grafit színek

11650 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   3956 Ft/l
9890  

grafit színek

3790 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   4333 Ft/l
3250  

Homlokzatdíszítők

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ
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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

Poli-Farbe  
Mészfesték beltérre

 

2190 Ft helyett

Ft
5 l   |   398 Ft/l

1990   

 

3650 Ft helyett

Ft
14 l   |    235 Ft/l

3290   •	 mész alapú glettanyag beton  
és vakolt felületek simítására

•	 kizárólag mész- vagy szilikátfesték alá
•	 környezet és természetbarát
•	 kiváló légáteresztő
•	 fehér	színű

Corso 
meszes glett

 

 1990 Ft helyett

Ft
5 kg   |   358 Ft/kg
1790    

 

5190 Ft helyett

Ft
20 kg   |   235 Ft/kg
4690    

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.

•	 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   |   3990 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    

Felújítás házon Belül          

•	 vakolt falak és beton 
felületek simítására 0-6 mm 
vastagságban

•	 könnyen felhordható
•	 repedés- és zsugorodásmentes
•	 magas	fehérségű

Corso beltéri 
glettgipsz

 

    890 Ft helyett

Ft
5 kg   |   158 Ft/kg
790    

 

2890 Ft helyett

Ft
20 kg   |   130 Ft/kg
2590    

•	 9 db-os
Euro 2000 festőkészlet 

•	 extra nagy fedőképességű, 
színes, matt beltéri falfesték

•	 csepegésmentes (gélesített)
•	 illatosított
•	 kiadóssága: 15-20 m2/ liter/ 

1 rétegben
•	 óriási	színválasztékban

Platinum Egyrétegű belső falfesték

festőkészlet 

 4350 Ft helyett

Ft
szett

3490   
pótpárna készlet 

(3 db) 

 1250 Ft helyett

Ft
szett

990   

•	 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   

leHengerlő sokszínűség

 

  4850 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   1660 Ft/l
4150 

 

7990 Ft helyett

Ft
5 l   |   1398 Ft/l

6990    

ÚJ
TERMÉK
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•	 különböző műanyagok: műszer-
fal, ülés, abroncs, gumiszőnyeg 
tisztítására

•	 20 db-os

Műszerfalápoló  
•	 szélvédő, fényszóró, tükör 

ill. tv-képernyő, monitor 
tisztítására

•	 20 db-os

Szélvédőtisztító  

•	 kárpit és szőnyeg 
tisztítására

•	 20 db-os

Kárpittisztító 
•	 fertőtlenítőszerrel átitatott,  

kéz, bőr tisztítására
•	 25 db-os

Antibakteriális 

Alkalmas

autós- és épületek

hűtésére

használt

klímákba is.

TIPP

•	 eltávolítja a klímaberen-
dezés járataiban lerakódó 
szennyeződéseket,  
mikroorganizmusokat

 
Klímatisztító

 

    1450 Ft helyett

Ft
150 ml   |   8333 Ft/l
1250  

vezetékes 

  1790 Ft helyett

Ft
400 ml   |   3875 Ft/l
1550  

 
 
Prelix 
Szélvédő-  
és üvegtisztító

 

  650 Ft helyett

Ft
500 ml  |  1180 Ft/l

590  

Prelix 
Karosszéria-  
és üvegtisztító   

 

    750 Ft helyett

Ft
750 ml  |  920 Ft/l

690  

•	 autóülés, bútor, táska,  
cipő tisztítására

•	 20 db-os

Bőrfelület  
tisztító-ápoló

•	 járművek utasterének  
tisztítására (műanyag, bőr, 
gumi, fém, festett felület)

•	 20 db-os

Általános 

 

690 Ft helyett

Ft
csomag  |   33 Ft/lap

650    

 

690 Ft helyett

Ft
csomag  |   33 Ft/lap

650    

 

690 Ft helyett

Ft
csomag  |   33 Ft/lap

650    
 

690 Ft helyett

Ft
csomag  |   33 Ft/lap

650    

 

690 Ft helyett

Ft
csomag  |   33 Ft/lap

650    
 

690 Ft helyett

Ft
csomag  |  26 Ft/lap

650    

•	 20 db-os

Rovareltávolító

MájUsi aUtóápolás 

•	 üveg, lakk, műanyag és 
gumi felületekre

Prelix 
Rovareltávolító

 

790 Ft helyett

Ft
500 ml  |  1500 Ft/l

750   

Prelix Nyári  
Szélvédőmosó

 

230 Ft helyett

Ft

1 l
200   

 

340 Ft helyett

Ft

2 l   |   145 Ft/l
290    

 

  650 Ft helyett

Ft

5 l   |   110 Ft/l
550   

nedvesített törlőkendők

Prelix  
Autósampon

viaszos 

  550 Ft helyett

Ft
1 l

490    

   430 Ft helyett

Ft
1 l

390    

 

690 Ft helyett

Ft
csomag  |   33 Ft/lap

650    
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Garázs Felújítás

•	 vizes hígítású, strapabíró, bel-  
és kültéri, kopás-, olaj- és vízálló, 
padlóbevonat 

•	 betonra, térkőre (autóbeálló, garázs, 
járda, műhely, veranda, lépcső)

•	 tisztítható
•	 több	színben

Flexibilis padlóbevonat

 

8090 Ft helyett

Ft

4 l   |   1723 Ft/l
6890   

 

   15350 Ft helyett

Ft

8 l   |   1624 Ft/l
12990   

•	 selyemfényű, könnyen takarítható,  
időjárásálló bel- és kültéri bevonat 

•	 flexibilis, kopásnak, olajnak, benzinnek, sós 
hólének és háztartási tisztítószereknek ellenáll

•	 ellenáll az átlagos, lakossági személygépkocsi  
terhelésből adódó igénybevételeknek 

•	 ajánlott: garázs, autóbeálló, járda, műhely, 
terasz, pince, veranda, lépcső

•	 több	színben

Garázsfesték

 

   3350 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l   |   3800 Ft/l
2850   

 

 10590 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |   3596 Ft/l
8990   

 

  12990 Ft helyett

Ft

4 l   |   2748 Ft/l
10990   

 

  24850 Ft helyett

Ft

8 l   |  2644 Ft/l
21150   

Flexibilis tetőszigetelő bevonat

•	 rendkívül rugalmas vastag bevonat  
szinte mindenfajta tetőanyaghoz

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

BioComb
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 

Permetezze le  

a tetőt BioCombbal, 

az eső/szél letakarítja 

a felületről az elhalt 

moha, alga, és egyéb 

szennyeződéseket.

TIPP

•	 egy gyorsan száradó, korróziógátló  
alapozó és fedőfesték egyben

•	 kül- és beltéri fémfelületekre: acél, kerítés,  
cső, zártszelvény, kovácsoltvas, alumínium, 
horganyzott idomok stb. 

•	 a bevonat nagy rugalmasságú és erős védelmet 
biztosít az időjárás hatásaival szemben

•	 több	színben

Rapid zománcfesték

Nem kell  

többé  

lecsiszolni.  

TIPP

•	 könnyedén eltávolítja a régi 
festékrétegeket

•	 fa, fém és ásványi alapokról
•	 teljesen környezetbarát
•	 alkalmas akár ipari bevonatok 

eltávolítására is
•	 függőleges felületen is  

használható (nem folyik le)

Rapid Festéklemaró 

 

   4150 Ft helyett

Ft

0,6 l   |   5917 Ft/l
3550   

 

   3550 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l   |   3987 Ft/l
2990   

 

 11550 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |   3940 Ft/l
9850   
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Prémium szúnyogHálók 

szúnyog-, kullancs riasztók

Még nyitott

ablaknál és lámpa-

fénynél is hatásos.

60 éjszakán át távol

tartja a szúnyogokat,

így nyugodt alvást

biztosít.

TIPP

Bögölyök ellen  

is hatásos.

TIPP

Szúnyogháló 
ajtóra
•	 súlyokkal rögzített
•	 átlapolós hálókkal
•	 antracit	és	fehér	színben

Szúnyogháló  
ablakra

•	 egyszerű megoldás  
szabvány ablakokra

•	 antracit	és	fehér	színben

Szúnyogháló tépőzár

Magic/Kids  
Elektromos párologtató kombi készülék Utántöltő

szúnyogirtó lap 

Utántöltő szúnyogirtó folyadék

•	 cserélhető
•	 minden típusú alumínium,  

PVC és fakereten használható
•	 öntapadó

•	 zárt térbe szúnyogok elpusztítására 
és elriasztására

•	 folyadék és lapka párologtatására is
•	 a doboz 1 db utántöltő  

folyadékot is tartalmaz
•	 Kids: gyerekzárral

•	 Vape elektromos párologtatóba, 
vagy lapkás készülékbe

•	 1 lap kb. 12 órán át hat
•	 30 db-os

•	 Vape elektromos párologtató 
készülékbe

•	 1 flakon tartalma egy 20 m²-es  
helyiségben kb. 60 éjszakára  
elegendő (60x8 óra üzemeléssel)

1,2 m x 2,5 m

4250 Ft helyett

Ft
db

3650 

5,6 m

  1350 Ft helyett

Ft
tekercs   |   205 Ft/m

1150  

1,0 m x 1,0 m

  2190 Ft helyett

Ft
db

1890  

1,3 m x 1,5 m

 2690 Ft helyett

Ft
db

2290  
1,7 m x 1,8 m

3450 Ft helyett

Ft
db

2950  

1,3 m x 1,3 m

 3090 Ft helyett

Ft
db

2650  

Védelem a legyek,  

szúnyogok, darazsak,  

pókok ellen. 

Könnyen felhelyezhető-eltávolít-

ható, és többször felhasználható. 

Minden csomag tartalmaz:  

szúnyoghálót (ollóval méretre 

vágható), ill. ö
ntapadós  

tépőzárat.

Invisible
szagtalan szúnyog-
és kullancsriasztó
•	 bőrre és ruhára is (érzékeny 

bőrűeknek) fújható
•	 kb. 8 órán keresztül tartja 

távol a vérszívókat

 1250 Ft helyett

Ft
100 ml   |   9900 Ft/l

990  

Extra szúnyog-
és kullancsriasztó
•	 kb. 5 órán keresztül tartja 

távol a vérszívókat
•	 izzadás esetén is hatékony 

védelem, nem ragad

 1250 Ft helyett

Ft
100 ml   |   9900 Ft/l

990  

Sensitive  
Kids szúnyog- és  
kullancsriasztó tej
•	 természetes E-vitaminos  

hatóanyaggal 2-3 órán 
keresztül tartja távol  
a vérszívókat

  1690 Ft helyett

Ft
100 ml   |   14500 Ft/l

1450  

PUMPÁS: tej állagának

köszönhetően  

felvihető a bőrre

AEROSZOL: könnyed

permet, gyorsan  

felvihető a bőrre

TIPP

Herbal szúnyog-
és kullancsriasztó
•	 citromolajat  

és eukaliptuszt tartalmaz
•	 hatóanyaga miatt 2-3 órán 

át távol tartja a vérszívókat

 990 Ft helyett

Ft
100 ml   |   8500 Ft/l

850  

  2150 Ft helyett

Ft
doboz

1850  

1790 Ft helyett

Ft
doboz

1550  

  790 Ft helyett

Ft
doboz

690  

  1150 Ft helyett

Ft
doboz

990  

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

Darázsirtó
•	 lódarazsak irtására, 

darázsfészkek  
megszűntetésére

•	 biztonságos 4 m-es 
távolságból

 1790 Ft helyett

Ft
400 ml   |   3875 Ft/l
1550  

Super KO2 
légy- és  
szúnyogirtó
•	 zárt térbe

790 Ft helyett

Ft
400 ml   |  1725 Ft/l

690  
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medencefelújítás

TIPP

Betonmedencék  

kitöredezéseinek 

javítására.

TIPP
Medence  

melletti műanyag 

padlóburkolat  

tisztítására is. 

•	 rugalmas, víznek és vegyi anyagoknak ellenálló 
medencefesték kül- és beltéren, fémre, fára,  
betonra, kemény műanyagokra

•	 pl. uszodákban, 
•	 a felület higiénikus, könnyen tisztítható
•	 alkalmas csempe helyett is: zuhanyzók, fürdőszobák, 

kerti medencék, szökőkutak, tartályok védelmére
•	 fehér	és	kék	színben

Coror Klórkaucsuk medencefesték

 

  4890 Ft helyett

Ft

0,75 l   |   5533 Ft/l
4150   

 

   15990 Ft helyett

Ft

2,5 l   |   5436 Ft/l
13590   

TIPP

Medencekorlát  

rögzítésére  

betonba.

BioComb  
Moha- és zuzmóölő
•	 mohás felületek  

tisztításához
•	 térkő, beton, kő és fa felületre
•	  korhadásgátlót is tartalmaz
•	 vízzel hígítandó (1:3)

3590 Ft helyett

Ft
1 l

2890 

TIPP
Medencefalak,  

kerti kutak, kerti tavak 

körüli természetes kövek, 

csobogók, vízköpők, 

dísztárgyak, kerti  

zuhanyzók stb.  

tisztítására.

•	 műanyag, fém, nád,  
galvanizált bútorok tisztítására

•	 kifejezetten erős tisztító hatás

Kerti bútor
erős tisztító

 

1190 Ft helyett

Ft
500 ml   |   1980 Ft/l

990   

•	 vízlepergető faolaj, mely véd a penész 
ellen, korlátozza a faanyag repedezését

•	 alkalmazható kerti bútorokhoz,  
rácsozatokhoz, mólókhoz 

•	 védi a felületet száradás, repedés,  
szennyeződés ellen

•	 oldószeres és vizes (Aqua) változatban is
•	 Woodex	Aqua:		
színezhető	a	kül.	fafafajták	színeire

Teknos Woodex faolajak

 

8250 Ft helyett

Ft
2,7 l   |   2589 Ft/l
6990   

Woodex Aqua 

9090 Ft helyett

Ft
2,7 l   |   2870 Ft/l
7750   

 

4790 Ft helyett

Ft
25 kg   |   164 Ft/kg
4090  

Styro-Bond  
nagy kopásállóságú  
betonhabarcs
•	 beton és vasbeton elemek,  

ásványi vakolatok javítására
•	 erkélyek, teraszok. lépcsők, rámpák stb. 

repedéseinek, egyenetlenségeinek  
tartós javítására

•	 járófelület kialakítására is 

 

  1350 Ft helyett

Ft
5 kg   |   230 Ft/kg
1150  

BioComb Algaölő – tisztító
•	 fa, beton, kő, műanyag, csempe, üveg, kültéri  

bádog- ill. vakolt felület tisztítására
•	 hosszú időn át megakadályozza az újabb lerakódások 

kialakulását 
•	 korhadásgátlót is tartalmaz 
•	 vízzel hígítandó (1:3)

 9790 Ft helyett

Ft
5 l   |   1570  Ft/l

7850 

•	 betonba, tömör és üreges 
anyagba történő rögzítéshez

•	 gyorsan köt és nagyon erős 
kötést biztosít

•	 kiváltja a hagyományos 
dűbeleket és a mechanikai 
megoldásokat (tipli)

Pattex vegyi dűbel

 

   3390 Ft helyett

Ft

300  ml  |   9633 Ft/l
2890   

Darázsirtó

Fugázzon Baumittal
ajándék pólóért!* 
Most minden Baumit Baumacol 
PremiumFuge prémium fugázó 
5 kg-os kiszerelésének vásárlásakor 
megajándékozzuk egy Baumit pólóval, 
mely a promóciós vödörben található!

Ajándék

*A promóció 2017. április 1-től a készlet erejéig tart

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

 

  2850 Ft helyett

Ft
0,9 l   |   2722 Ft/l
2450   

Woodex Aqua 

 3090 Ft helyett

Ft
0,9 l   |   2944 Ft/l
2650   

3590 Ft helyett

Ft
1 l

2890 
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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
•	 keményebb, tömörebb, mint a homlokzati 

hőszigetelő lap
•	 20-80 mm

•	 lábazati vakolat alapozó 
Kulirplast alá

•	 színezhető	a	vakolat		
világosabb	árnyalatára

Jub Unigrund vakolatalapozó

Jub Kulirplast  
premium 1.8 mm
•	 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
•	 több	színben

20 mm

1000 Ft helyett

Ft

m2   
890

50 mm

2270 Ft helyett

Ft

m2   
2045

PRÉMIUM
MINŐSÉG

5550 Ft helyett

Ft
5 kg  |   998 Ft/kg  
4990 

16690Ft helyett

Ft
18 kg  |  833 Ft/kg  

14990 

                           Jubizol grafitos                         Jubizol normál

50 m2  felett 2%  •		100 m2  felett 3%  •		200 m2  felett 4%  •		300 m2  felett 5%  •		400 m2  felett 7%

Hőszigetelő rendszer díjmentes házhozszállítás: 

Részletek a www.piktorfestékbolt.hu oldalon, vagy forduljon kollégáinkhoz az üzletben.

Mennyiségi kedvezmény a fenti rendszerárból:

normál, 8 cm-es

 

Ft
m2   

3026 

normál, 15 cm-es

 

Ft
m2   

4397 
normál, 10 cm-es

 

Ft
m2   

3418

normál, 5 cm-es

 

Ft
m2   

2439 
grafitos, 8 cm-es

 

Ft
m2   

3509

A GRAFITOS 

POLISzTIROL  

ELőNyEI: 

közel 20%-al nagyobb  

hőszigetelő képesség

kisebb vastagsággal érünk el  

ugyanolyan eredményt,  

mint a normál  

polisztirol lappal

13190 Ft helyett

Ft
25 kg  |  476 Ft/kg  

11890 

lábazati dekor-vakolat

Hőszigetelő rendszer

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

Rendszerelemek
•	 Jubizol Acryl Finish XS vakolat 

1,5 mm-es, fehér, simított akril vakolat,  
vízlepergető, algásodás gátló

PRÉMIUM
MINŐSÉG

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. május 5-31-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.


