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TARTÓS FAVÉDELEM

A MINŐSÉG ÉLMÉNYE 

CAPAROL KOKTÉL 
NAPOK ÉS BEMUTATÓ
Vásároljon júliusban Caparol vagy  
Alpina terméket és legyen a vendégünk!

Színkeverőgépben mixeljük  
a hűsítő italokat és bemutatjuk 
újdonságainkat.

JÚLIUS 20-21-én
pénteken 8-17 óráig és  
szombaton 8-13 óráig 

Színtelen alapozó, ami kitűnő védőhatást  
biztosít gomba- és penészedés ellen
• biztosítja a bevonatok könnyebb felhordását 
• meggátolja a gombák és rovarok megtelepedését 
• mélyen beszívódik a fába
• extra kiadós

Selyemmatt vékonylazúr, mely  
kiemeli a fa természetes struktúráját
• megvédi a fa szerkezetét a nedvesség és 

az UV-sugárzás káros hatásai ellen
• mélyen beszívódó,  

engedi lélegezni a fát
• több színben

Fa impregnáló olaj  
egyedülálló gélformával
• kerti faszerkezetek: teraszok, kerítések, 

pergolák, kerti lugasok, kerti bútorok 
és bordás fapadlók kezelésére

• magas UV védelmet biztosít
• megőrzi a fa természetes struktúráját
• vízlepergető, selyemfényű
• extra kiadós
• több színben

Selyemmatt, tartós védelmet nyújtó vastaglazúr
• védi a fa szerkezetét a nedvesség és 

az UV-sugárzás káros hatásai ellen
• víztaszító hatású
• gombásodás elleni védelem
• mélyen beszívódó
• extra kiadós
• több színben

CapaWood Primer alapozó
CAPAROL

CapaWood Performance 
vékonylazúr
CAPAROL

CapaWood Oil faolaj
CAPAROL

CapaWood Protect Plus vastaglazúr
CAPAROL

 

    3190 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   3667 Ft/l
2750 

 

2990 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   3400 Ft/l
2550 

 

2790 Ft helyett

Ft
0,75 l   |    3187 Ft/l
2390 

 

  3550 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   3987 Ft/l
2990 

 

10150 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   3460 Ft/l
8650 

 

 9790 Ft helyett

Ft
2,5 l   |  3340 Ft/l

8350 

 

8890 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   3020 Ft/l
7550 

 

11450 Ft helyett

Ft
2,5 l   |    3900 Ft/l
9750 

Jó minőségű, matt falfesték
• kiváló lég- és páraáteresztő
• fehér alapszínben
• több ezer színben azonnali színkeveréssel

ProfiWeiss beltéri  
falfesték
CAPAROL

 

  6790 Ft helyett

Ft
15 l   |  410 Ft/l

6150  
SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

  4090 Ft helyett

Ft
4 l   |   8073 Ft/l

3490  

Ajánljuk kerítésre,  

filagóriára,

kerti bútorra,  

fa homlokzatra.

TIPP
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Beton-, műkő-, térkő-, tégla- 
és természetes kő felületek 
impregnálószere
• erősen igénybevett felületekhez
• vízlepergető hatású
• enyhén nedves felületre is 

felhordható

Univerzális
impregnálószer
SMILING HOUSE

Universal

4390 Ft helyett

Ft

1 l 
3750   

Kősampon savas
SMILING HOUSE
Feloldja az ásványi felületekbe 
bemosódott szennyeződéseket: 
olaj, por, zsír, madárpiszok
• kő, tégla és beton tisztítására
• járó- ill. falfelületekre 
• kézi- és gépi tisztításra is

Stone Shampoo

2190 Ft helyett

Ft

1 l 
1890  

Stone Shampoo

 990 Ft helyett

Ft

300 ml  |  2833 Ft/l 
850  

Nagy felszínű, erősen nedvszívó klinker  
és térkő gazdaságos impregnálására
• a kezelt felületek sokáig megőrzik  

eredeti szépségüket, nem vízfolto-
sodnak, nehezebben koszolódnak és 
könnyebben tisztíthatóvá válnak

Klinker és térkő  
impregnálószer
SMILING HOUSE

Clinker & Cobblestone Protector 

 3090 Ft helyett

Ft
1 l 

2650   

Delta vibrációs  
csiszológép
EXTOL
Fa, fém és műanyag  
munkadarabok csiszolására
• teljesítmény: 125 W
• rezgésszám: 14000/ perc
• csiszolófelület: 140x80 mm
• tömeg: 1 kg
• hálózati feszültség: 230 V 

Delta  
csiszolópapír
EXTOL
6 lyukas
• szemcseméret: 

P40-P120
• 10 db-os

 

9490 Ft helyett

Ft
db

7990     

 

850 Ft helyett

Ft
csomag   |    75 Ft/db

750    

Színmélyítő  
impregnálószer
SMILING HOUSE

Színmélyítő balzsam, kiemeli  
a kövek mintázatát, textúráját  
(mintha vizes lenne)
• sötétebb kövekhez ajánljuk
• vízlepergetővé válik a felület
• oldószeres

Stone Balsam

 5450 Ft helyett

Ft

1 l 
4650   

KŐIMPREGNÁLÓK

FACSISZOLÁS

TIPP
A téli fagyáskár is 

megelőzhető,  

mivel a csapadékvíz 

nem tud behatolni  

az impregnált  

felületbe.

3PIKTOR FESTÉKBOLT  |  Nyitva tartás:  Hétfő-Péntek: 6.00 – 17.00  |  Szombat: 6.00 – 13.00



Kalorfix radiátorzománc 
GYŐRLAKK

Radiátorok, fűtőtestek,  
melegvíztárolók korrózió- 
védelmére
• 90°C-ig tartósan hőálló
• nem sárgul
• magasfényű
• fehér színben

 

   2850 Ft helyett

Ft
0,5 l   |   4900 Ft/l
2450    

 

5350 Ft helyett

Ft
1 l

4550    
aerosol 

2190 Ft helyett

Ft
300 ml   |   6300 Ft/l
1890    

Járművek fémfelületeinek (acél, 
alumínium, horgany, réz stb.) 
korróziógátló alapozására
• elősegíti a következő réteg tapadását,  

növeli a bevonatrendszer tartósságát
• a bevont felület hegeszthető
• fehér, szürke, fekete, vörös színekben

Primer korróziógátló alapozó
GYŐRLAKK

 

   1650 Ft helyett

Ft
0,25 l   |  5800 Ft/l
1450    

 

3190 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   3667 Ft/l
2750    

Alapozó és fedőfesték egyben
• fém- és fa felületre alapozás nélkül
• oldószeres
• különleges vízlepergető viaszt tartalmaz
• oldószeres: 12 alap színben, ill. 5 grafit  

(enyhén szemcsés, antik hatást adó) kivitelben
• aerosol: 5 színben

Dunaplaszt  
kerítésfesték
EGROKORR

alapszínek

5790 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |   1980 Ft/l
4950   

alapszínek

   2090 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l   |   2387 Ft/l
1790   

grafit színek

11650 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |   3956 Ft/l
9890   

grafit színek

3790 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   4333 Ft/l
3250   

HÁZ KÖRÜLI FELÚJÍTÁS 

Új horganyzott  

felületeknél szükséges 

egy maratásos  

előkezelés a festék 

megfelelő tapadása 

érdekében.

TIPP

Alapozó és fedőfesték egyben
• elsősorban könnyű-és színesfémek 

(alumínium, sárga-és vörösréz,  
horgany, ón, ónozott és horgany-
zott felületek) bevonására

• időjárás-, víz-, olaj-, lúg-, sóálló
• oldószeres és vizes kivitelben
• réz, bronz, ezüst, ómetál  

és antik réz színekben

Dunaplaszt  
csatornafesték
EGROKORR

oldószeres 

2650 Ft helyett

Ft

0,25 l  |   9560 Ft/l
2390  

oldószeres 

7150 Ft helyett

Ft

0,75 l  |    7987 Ft/l
5990  

vizes bázisú 

   2750 Ft helyett

Ft

0,25 l  |   9960 Ft/l
2490   

vizes bázisú 

   6790 Ft helyett

Ft

0,75 l  |   7720 Ft/l
5790   

aerosol

1650 Ft helyett

Ft

400 ml  |   3475 Ft/l
1390  

ÚJ
SZÍNEK

Kiváló minőségű,  
tartós PVC és gumifesték
• PVC-ből készült ablakkeret, redőny, 

ereszcsatorna, párkány festésére
• esztétikus, kopásálló
• vizes hígítású
• fehér alapszínben azonnal raktárról,  

további 8 színben rendelésre

Dunaplaszt PVC és gumifesték
EGROKORR

 

   5990 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l  |  6787 Ft/l
5090  

Akropol lábazat, beton és palafesték
KEMIKÁL

Beton- és kőkerítések 
díszítő- és védőfestésére
• épületlábazatokra is
• gyorsan szárad
• több színben

 

3490 Ft helyett

Ft-tól
1,6 l   |   1869 Ft/l

2990  
 

 6290 Ft helyett

Ft-tól
4 l   |   1338 Ft/l

5350  

Toscana univerzális  
alapozó
KEMIKÁL

Fal, vakolat, beton alapozására festés előtt
• kiegyenlíti a fal nedvszívó képességét
• megakadályozza a foltosodást
• tapadó hidat képez az alap és a festék között

 

3590 Ft helyett

Ft
5 l  |  650 Ft/l

3250  
 

  990 Ft helyett

Ft
1 l

890  

aerosol 

1350 Ft helyett

Ft
400 ml  |  2875 Ft/l
1150  

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

TIPP
Csúnya a radiátor? 

Nyáron van ideje 

festeni?  

Most gyorsabban 

szárad.

RADIÁTOR FESTÉS
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1 év
GARANCIA

Radiátorok, fűtőtestek,  
melegvíztárolók korrózió- 
védelmére
• 90°C-ig tartósan hőálló
• nem sárgul
• magasfényű
• fehér színben

BETONOZÁS, FALAZÁS

Gyárilag előkevert 
szárazbeton
• aljzat készítéséhez 

kültéren, ház körüli 
javítási munkákhoz

• csak vizet kell  
hozzá adni

Minden burkolat alatt  
alkalmas aljzatképzésre
• finom szemcséjű beltéri 

beton vékonyabb 
betonrétegek kialakítására

• csak vizet kell  
hozzá adni

Gyárilag kevert  
mész-cement habarcs
• falazóelemek (Ytong), 

téglák összekötéséhez
• hézagkitöltéshez
• csak vizet kell  

hozzá adni

HobbyBeton 
BAUMIT

Hobby esztrich
BAUMIT

Hobby habarcs
BAUMIT  

 850 Ft helyett

Ft
25 kg  |   32 Ft/kg
790      

 850 Ft helyett

Ft
25 kg  |   32 Ft/kg
790      

 850 Ft helyett

Ft
25 kg  |   32 Ft/kg
790      

Univerzális mész-cement 
vakolat 
• minden ásványi alapfelületre
• külső és belső felhasználásra
• gyors és könnyű kézi bedol-

gozhatóság

Hobby vakolat 
BAUMIT

Rendkívül gyorsan száradó, gyárilag kevert 
szárazbeton 
• kerítés-, napvitorla oszlop, információs tábla, 

zászlórúd, ruhaszárító állításához
• csak vizet kell hozzá adni
• 5 perc után köt, 1 óra után terhelhető

FixBeton
BAUMIT

 1850 Ft helyett

Ft
25 kg  |  68 Ft/kg

1690      

1190 Ft helyett

Ft
25 kg  |   44 Ft/kg
1090      

Jelentősen csökkenti a frissbeton 
kipárolgását, és a kötési időszak 
alatt a vízveszteséget, a beton 
korai kiszáradását 
• filmbevonatot képez  

(folyékony állapotban  
kell a felületre szórni)

 18250 Ft helyett

Ft
25 kg  |  622 Ft/kg

15550 

Nagy melegben  

kifejezetten  

ajánlott.

BETONOZÁSHOZ
Bautec FH  
kipárolgásgátló 

Nyelezhető kézi  
habarcskeverő 

Kőműves habarcskeverő

Kőműveskanál 
• egyenes és 

kerekített

acél – 180 mm

  850 Ft helyett

Ft
db

750  

horganyzott – 180 mm

1390 Ft helyett

Ft
db

1190  
Kőműves 
fandli 

acél 

850 Ft helyett

Ft
db

790  

Kézi keverőgép
SCHULLER  |  EASY MIX 
Glettek, habarcsok vagy sűrű 
anyagok keveréséhez, keverő-
szárral együtt
• profi 2 sebességes
• fokozatmentes fordulatszám- 

szabályozás

SX 30  – 1200 W

 45790 Ft helyett

Ft
db

38950 

750 Ft helyett

Ft
db

590  

SX 60  – 1600 W

 53790 Ft helyett

Ft
db

45750 
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A nagyvilág színei
DULUX

Beltéri mosható  
falfesték
• kíváló fedőképesség
• tartós színek
• 56 színben

7890 Ft helyett

Ft
5  l   |   1338 Ft/l

6690     
4490 Ft helyett

Ft
2,5  l   |   1540 Ft/l
3850    

JÓ TANÁCS

Ha sérülésmentes  

a felület és a korábbihoz  

hasonló árnyalatú lesz a fal, 

akkor elegendő csak  

1 rétegben, egyébként  

2 rétegben ajánlott  

átfesteni.

 

  

AJÁNLJUK

Tisztaságra különösen  

igényes otthonokba.

Gyermekes családoknak.

Kutyás és kisállattal  

rendelkező házakba.

Vendéglátóhelyeknek.

Mindenhol, ahol fontos,  

hogy a festék évek után  

is állja a sarat.

• 10x jobban ellenáll a dörzsölésnek
• többszöri takarítás után is ragyogó 

marad a festék színe 
• kiváló fedőképesség
• lég- és páraáteresztő 
• 48 színben

Easycare foltálló
DULUX
Rendkívül ellenálló, matt felületet 
hoz létre, melyről lepereg a víz és  
a legtöbb folyékony szennyeződés

 4690 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   1596 Ft/l
3990  

  8450 Ft helyett

Ft
5 l   |   1438 Ft/l

7190    

ÉLETTELI OTTHON

TALÁLD MEG ÖNMAGAD 

4190 Ft helyett

Ft
5 l   |   758 Ft/l

3790   

Grunt mélyalapozó
DULUX
Megakadályozza a fedő festék foltosodását
• festő hengerrel (vagy kisebb felületeknél  

ecsettel) kell felhordani 1 rétegben

1550 Ft helyett

Ft
1 l 

1390    

Teddy henger nyéllel 
DULUX

Acryl Matt beltéri falfesték
DULUX
Elsősorban kisebb igénybevételnek 
kitett helyiségek festésére
• jól fedő, matt felület
• fehér

 2190 Ft helyett

Ft
3 l  |   663 Ft/l

1990     
6250 Ft helyett

Ft
10 l  |  565 Ft/l

5650     

Latex Matt  
beltéri falfesték
DULUX
Kiváló minőségű, tökéletesen 
fedő diszperziós festék
• finom struktúrájú
• különösen ellenálló
• megnövelt mosásállóságú  

bevonatot képez
• fehér

3150 Ft helyett

Ft
3 l   |   897 Ft/l

2690  
8750 Ft helyett

Ft
10 l   |   745 Ft/l

7450  

24 cm-es

  2590 Ft helyett

Ft
db

2350    

18 cm-es

  1650 Ft helyett

Ft
db

1490    
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több ezer szín

azonnali  

színkeveréssel, 

ugyanazon  

az áron

TIPP

Vinyl Matt beltéri falfesték
DULUX 
Kiváló fedőképességű beltéri falfesték
• mosható, dörzsálló

  6990 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   2380 Ft/l
5950   

12990 Ft helyett

Ft
5 l   |  2198 Ft/l

10990   
SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS



Tükörfólia
D-C-FIX

Napfényvédő fólia
D-C-FIX

Tükörhatású fólia,  
belátás ellen nyújt védelmet
• UV szűrő hatása 99%
• szett tartalma: fólia, lehúzó és fóliavágó

Hővisszaverő fólia (67%) 
• véd a közvetlen hősugárzástól
• UV védelem: 99%
• szett tartalma: fólia  

(92 x 200 cm),  
lehúzó és fóliavágó

7850 Ft helyett

Ft
szett   |   3717 Ft/m2

6690 

45 x 100 cm

 2790 Ft helyett

Ft
szett   |   5311 Ft/m2

2390 

67,5 x 150 cm

 6150 Ft helyett

Ft
szett   |   5185 Ft/m2

5250 

Szúnyogok, kullancsok távol tartására 
• természetes eukaliptusz olaj kivonatot tartalmaz
• bőr és ruházat kezelésére is alkalmas

Natural szúnyog-  
és kullancs riasztó permet
PROTECT

  1490 Ft helyett

Ft
100 ml   |   12900 Ft/l

1290 

elriasztja 

Lyme-kórt  

hordozó  

kullancsokat

TIPP

Használatával megelőzhetők  
a kellemetlen csípések, 
hatásos a kullancs ellen is
• 5 óra intenzív védelem
• a védendő testfelületre + ruhára
• a ruházaton sem hagy nyomot

Szúnyog- és  
kullancs riasztó  
spray
PROTECT

 1490 Ft helyett

Ft
150 ml   |   8600  Ft/l
1290   

Folyamatos védelem  
akár 45 napon át
• hatásos akár résnyire  

nyitott ablak, vagy  
világítás mellett is

• elpusztítja a függöny 
mögött rejtőzködő  
szúnyogokat is

• doboz tartalma: készülék 
+ szúnyogirtó folyadék 
eukaliptusz illattal

Zárt térben szúnyogok elpusztítására 
és elriasztására
• szúnyog- és légyirtó lapkához
• doboz tartalma: készülék + 10 db lapka
• 1 lap kb. 12 órán át hat

Elektromos  
párologtató szúnyogrisztó  
készülék
RAID 

Elektromos lapkás 
szúnyogrisztó  
készülék 
VAPE

utántöltő folyadék

  1350 Ft helyett

Ft
30 ml   |   3833 Ft/l
1150   

készülék

   1750 Ft helyett

Ft
szett

1490   

készülék

  1450 Ft helyett

Ft
szett

1250   

HŰS SZOBÁKHOZ

Bolha- és szúnyoglárva  
irtó permet
PROTECT
Zárt térben ajánlott bolhalárvák ellen
• tenyésztővizekbe juttatva a szúnyog-

lárvák fejlődésének megakadályozására
• a kifejlett szúnyogokra nincs hatással

A háziállatok 

fekvőhelyének 

kezelésére is 

ajánlott.

TIPP

2550 Ft helyett

Ft
500 ml   |   4380 Ft/l
2190   

Ajánlott területek: 

vízelvezető árok, kerti  

tó, szökőkút, vízgyűjtő  

hordó, használaton  

kívüli medence

TIPP

Szúnyoglárva-irtó tabletta
PROTECT
Megakadályozza a szúnyoglárvák kifejlődését
• többféle szúnyog lárváira hat
• hatását akár 1 hónapig is kifejti
• 10 db-os

Védelmet képez  

a kezelt felület környékén.  

Fújjuk le a bejáratok,  

ablakok melletti felületeket, 

és az ajtó-, ablakfélfákat, 

amíg a szer elpárolog  

távol tartja  

a vérszívókat.

TIPP

Barrier rovarirtó
PROTECT
Repülő és mászó rovarok 
ellen kültérre és beltérre 
• 8 órás védelem szúnyog  

és légy ellen
• 3 hetes védelem hangya  

és csótány ellen 

  1690 Ft helyett

Ft
400 ml   |   3725 Ft/l
1490   

  420 Ft helyett

Ft
csomag   |   36 Ft/db

360   

SZÚNYOGOK ELLEN

Latex Matt  
beltéri falfesték
DULUX

utántöltő lapkák

  850 Ft helyett

Ft
30 db  |   25 Ft/db

750   
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Lábazati  
hőszigetelő lap
AUSTROTHERM  |  XPS TOP P  

Extrudált polisztirol lap, homlokzati hőszigetelő  
rendszerek lábazatának kialakítására
• Érdesített felületű:  

a ragasztóanyag fokozott  
tapadását teszi lehetővé

• több méretben:  
20 – 80 mm-ig

20 mm

  1185 Ft helyett

Ft
m2   

1090   
50 mm

2685  Ft helyett

Ft
m2   

2450 

       Jubizol grafitos                    Jubizol normál

Rendszerelemek További kedvezmények

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

  13850 Ft helyett

Ft
25 kg  |   500 Ft/kg  

12490 

Kulirplast  
premium 1.8 mm
JUB 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

• Jubizol EPS vagy EPS Grafitos polisztirol 
• Jub EPS ragasztóhabarcs
• Jubizol üvegszövet
• Jubizol Unigrund vakolatalapozó
• Jubizol Acryl Finish XS vakolat 

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

HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Akril XS vakolattal

 

5 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   2456
8 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3024

15 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   4350
10 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3403

PRÉMIUM
MINŐSÉG

Akril XS vakolattal

8 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3478

Grafitos 

polisztirol ELŐNYEI

• 20%-kal jobb hőszigetelő 

képesség

• ötödével kisebb vastagság-

gal érünk el ugyanolyan 

eredményt, mint a normál 

polisztirol lappal

• ajánlott külső párkányok, 

teraszok kialakításánál

ÚJ
TERMÉK

 

2090 Ft helyett

Ft
tekercs  |   72 Ft/m
1790  

Vakolatelválasztó  
ragasztószalag
TESA Homlokzatokra, ablak-

keretek védelmére akár  
2 héten keresztül
• UV álló
• 30 mm x 25 m

ÚJ
TERMÉK

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: 2018. július 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.


