
 

 

 

 

MÁRCIUSBAN  
PÉNTEKEN  
ÉS SZOMBATON
dekorfestékek és 
kreatív technikák  
folyamatos bemutatója

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

Még több 
információ: 
3. oldal

PENTART

LÁGY DEKORFESTÉK  
BEMUTATÓ     MÁRCIUS 9-10.

PLATINUM DECOR 

DEKORGLETT BEMUTATÓ 

Érvényes:
2018. március 5-31-ig, illetve a készlet erejéig
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NyereményjátékAlkoss 
  velünk!

#PiktorAlkossVelunkJatek2018

Részletek és játék az értékes nyereménycsomagért  

a Piktor Festékbolt Győr facebook oldalunkon

BONDEX 
VINTAGE EFFECT NAPOK

    MÁRCIUS 16-17.     MÁRCIUS 23-24.

Kibővült  

színpaletta:  

46 szín 

A sikerre való  

tekintettel

ÚJRA

Ugorj be hozzánk 
akár csak 10 percre és 

lesd el a technikákat 

szakembereinktől!

Légy büszke magadra  
és inspirálj másokat is!



Kibővült  

színpaletta:  

46 szín 

ÚJ
TERMÉK

OTTHONOK VINTAGE STÍLUSBAN

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  
vagy patinás felületed ad 
• kiemeli a bútorok éleit, 

domborulatait, de elrejti a 
karcokat, foltokat

• viaszos hatású, krémszerű
• Metal Effect:  

ezüst és aranybarna színben

Metal / Patina Effect Wax
BONDEX

Patina 

2650 Ft helyett

Ft
250 ml   |   9560 Ft/l
2390  

Metal 

3790 Ft helyett

Ft
250 ml   |   13800 Ft/l

3450  

• kréta hatású, krémes állagú festék
• kiválóan fed, vízbázisú (gyorsan szárad)
• matt, lágy tapintású, sima felületet ad
• könnyen csiszolható
• 46 színben

Kopott, antik hatás elérésére bútorfelújításhoz, régi dísztárgyak 
átalakításához. Vintage, vagy shabby chic stílusú dekorációkhoz

Lágy Dekorfesték
PENTART 

LÁGY DEKORFESTÉK
BEMUTATÓ A PIKTORBAN 
A Pentart szakemberei most egy mini  
komódon mutatják be a kréta hatású  
festéket és más kreatív technikákat.

MÁRCIUS 16-17. 
pénteken 8-13 óráig, szombaton 8-13 óráig

 

1750 Ft helyett

Ft
230 ml   |   6043 Ft/l
1390  

 

2890 Ft helyett

Ft
500 ml   |   4700 Ft/l
2350  

BÚTORFELÚJÍTÁS ÉS DEKORÁLÁS
A sikerre való  

tekintettel

ÚJRA

A sikerre való  

tekintettel

ÚJRA

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

MÁRCIUS 9-10. 
pénteken 10-17 óráig, szombaton 7-13 óráig

Gél állagú, vizes alapú lazúr színt és védelmet ad fa tárgyainknak
• Engedi láttatni a fa erezetét, természetes hatást kölcsönöz
• Lakkozásra nincs szükség: díszítésre is alkalmas (stencilezés)
• Kül-és beltéri felhasználásra
• 8 színben

Lazúrgél
PENTART 

 

750 Ft helyett

Ft
100 ml   |   5900 Ft/l

590  

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
SZÍNEK
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Finomszemcsés mintázóvakolat: 
sima, rusztikus vagy egyedi  
mintázott falfelülethez
• rugalmas, nem repedezik, magas  

a páraáteresztő képessége
• ellenáll algának, gombának
• Poli-farbe színezőfestékkel  

egyedileg színezhető

Kül- és beltéri meszes vakolat
PLATINUM DECOR

TERMÉKBEMUTATÓ  
A PIKTORBAN 
Dekorglettek és metáleffekt 
festék: bemutajuk hogyan  
alakíthatók ki velük egyedi  
 és változatos belső terek.

MÁRCIUS 23-24. 
pénteken 10-17 óráig 
szombaton 7-13 óráig

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

 

3090 Ft helyett

Ft
2 kg  |  1395 Ft/kg
2790   

KŐHATÁSÚ FALAK

ÚJ
TERMÉK

 

7150 Ft helyett

Ft
5 kg   |   1290 Ft/kg
6450  

 

   5690 Ft helyett

Ft
5 kg  |  1030 Ft/kg
5150  

A sikerre való  

tekintettel

ÚJRA

Metáleffekt festék
PLATINUM DECOR
A festett felület a fém  
látványát és érzetét kelti
• kiválóa mintázáshoz  

és sablonozáshoz is
• arany, bronz, ezüst, sárga- és 

vörösréz, gyöngyház színekben

 

 5190 Ft helyett

Ft
0,75 l   |  6253 Ft/l
4690 

 

4350 Ft helyett

Ft
5 kg   |   790 Ft/kg
3950 

ÚJ
TERMÉK

Nyereményjáték
#PiktorAlkossVelunkJatek2018

Oszd meg a facebookon saját kezűleg készített  
dekorációdat, felújított bútorodat!

30 000 Ft értékű ajándékcsomagot nyerhetsz! 

Márvány- és Antikkő glett  
impregnálására
• a felület fényesedik, színe mélyül 
• védelem víz és egyéb szennyező folyadékok 

ellen: akár fürdőszobába és konyhába is

Folyékony méhviasz
PLATINUM DECOR

 

 3550 Ft helyett

Ft
0,5 l  |  6380 Ft/l

3190  

ÚJ
TERMÉK

Homokkő glett
Természetes  
márványőrlemény alapú
• utólag lazúrozva, mintázva homok- 

kőhöz hasonló bevonatot ad

Márvány glett
Finomított oltott mész alapú
• ötvözi a hagyományos  

és modern megoldásokat

Antikkő glett
Természetes ásványőrleményt 
tartalmaz
• nagy igénybevételnek  

kitett felületekre is

Részletek és játék a Piktor Festékbolt Győr facebook oldalunkon.
Időtartama: március 5-től 31-ig.

Légy büszke magadra és inspirálj másokat is!
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Gipszkarton lapok
Válasz- és előtétfalakhoz, térelválasztó szerkezetekhez,  
álmennyezetekhez, tetőtéri borításoknál, belsőépítészeti  
elemeknél pl. boltív, polcrendszer, rejtett világítás
• impregnált: vizes, magas páratartalmú helyiségekbe, pl. fürdőszoba
• lapméret: 1200 x 2000 mm
• vastagság: 12,5 mm

GIPSZKARTON FALAK 
TIPP

 

Használatával  

jelentősen gyorsítható  

az építkezés. 

A szoba páratartalmát  

szabályozza, így növeli  

a komfortérzetet.

Gipszkarton 
profilok
Mennyezeti- és előtétfalhoz illetve válaszfalhoz
• függőleges, vagy vízszintes elemek

CD 60 mm

1350 Ft helyett

Ft
4 m-es szál  |  273 Ft/m

1090      

CW 75 mm

 1950 Ft helyett

Ft
4 m-es szál  |   388 Ft/m

1550      
UD 30 mm

 850 Ft helyett

Ft
4 m-es szál  |  173 Ft/m

690      

UW 75 mm

   1690 Ft helyett

Ft
4 m-es szál  |   338 Ft/m

1350      

Rimano Plus A
RIGIPS

   1290 Ft helyett

Ft
5 kg  |   238 Ft/kg
1190    

Univerzális glett  
beltéri felhasználásra
• befejező glettelésre
• 0-10 mm vastagságban
• extra fehér

3690 Ft helyett

Ft
20 kg  |  168 Ft/kg
3350     

GLETTELÉS 

Rimano 3-6 és 6-30 mm
RIGIPS
Durva felületi hibák 
simítására
• szürkésfehér

    1290 Ft helyett

Ft
5 kg  |   238 Ft/kg
1190      

  3590 Ft helyett

Ft
20 kg  |  163 Ft/kg
3250    

1390 Ft helyett

Ft
5 kg  |  250 Ft/kg
1250     

 4950 Ft helyett

Ft
25 kg  |  178 Ft/kg
4450     

Super hézagoló gipsz
RIGIPS
Gipszkarton lapok illesztési hézagolásához
• könnyű felhordás és bedolgozás, kiváló tapadás
• az illesztési hézagoknál üvegszálas csíkot is kell 

használni

  1490 Ft helyett

Ft
5 kg  |   270 Ft/kg
1350    

5990 Ft helyett

Ft
25 kg  |   216 Ft/kg
5390     

Üvegszövet háló
RIGIPS
Öntapadós
• 50 mm széles

normál 

 1350 Ft helyett

Ft
lap  |  521 Ft/m2

1250  

impregnált  
(zöld)

 2250 Ft helyett

Ft
lap  |   829 Ft/m2

1990      

  480 Ft helyett

Ft
20 m  |  22  Ft/m
440    

  1390 Ft helyett

Ft
90 m  |  14 Ft/m

1250    
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Antik, mediterrán hatású festék, amely a régi, 
kiváló olasz művészeti hagyományt ötvözi a 
legmodernebb, 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 
Effekt festékhez

Héra  
műanyag simító 
PRÉMIUM DESIGN

 

1290 Ft helyett

Ft
db

1190 

 

  9190 Ft helyett

Ft
1 l

8290 

KEZDŐDHET A DEKORÁLÁS 

ÚJ
TERMÉK

GONDOLJ EGY SZÍNRE!  
NÁLUNK VAN!

Környezetbarát, matt 
színes beltéri falfesték
• kiváló fedőképesség
• nedves dörzsálló
• könnyű felhordás
• 50 színben

Héra Prémium színes falfesték

  5390 Ft helyett

Ft
2,5 l  |   1836 Ft/l

4590 
9290 Ft helyett

Ft
5 l  |  1578 Ft/l

7890   

Vizes hígítású falalapozó
• megakadályozza a foltosodást
• biztosítja a festék jobb tapadását
• színtelen

Héra Falfix 

 2290 Ft helyett

Ft
2 l  |  1045 Ft/l

2090    
 5090 Ft helyett

Ft
5 l  |   918 Ft/l

4590    

Vizes hígítású, teljesen matt falfesték
• magas fedőképességű, páraáteresztő
• fehér 
• pasztell színekben  

azonnali színkeveréssel

Héra Belső falfesték 

 

3550 Ft helyett

Ft
4 l  |  798 Ft/l

3190   
 

 7390 Ft helyett

Ft
15 l  |  439 Ft/l

6590   

Kiemelkedő fedőképesség  
már egy rétegben
• prémium, matt beltéri falfesték
• fehér
• pasztell színekben azonnali színkeveréssel

Héra Gold

 

3750 Ft helyett

Ft
4 l  |  848 Ft/l

3390   
 

 8990 Ft helyett

Ft
15 l  |  533 Ft/l

7990   

KLASSZIKUSOK

Felejtse el  

a festéssel járó több 

napos felfordulást. 

Akár egyetlen dél-

után megújíthatja  

otthonát!

TIPP

ÚJ
TERMÉK

Elronthatatlan  

a festés vele. Eltünteti  

a fal egyenetlenségeit,  

hibáit. Igazi kreatív 

élményt ad már  

munka közben is.

TIPP

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

5PIKTOR FESTÉKBOLT  |  Nyitva tartás:  Hétfő-Péntek: 6.00 – 17.00  |  Szombat: 6.00 – 13.00



Falazat  
és betonjavító
MESTER
Rések, hiányosságok javítására 
beton, vakolat, falazat esetén 
• tetőcserepek, sérült élek kijavítására
• átfesthető, csiszolható
• bel- és kültéren

1250 Ft helyett

Ft
310 ml  |  3516 Ft/l
1090  

Zsindely  
ragasztó és tömítő 
MESTER

990 Ft helyett

Ft
310 ml  |  2742 Ft/l

850 

Bitumenes zsindelyek ragasztásához
• hézagok, rések tömítéséhez
• esőben is használható
• fagyálló
• fekete 

TÉLI KÁROK HELYREÁLLÍTÁSA

Semleges szilikon 
MESTER
Homlokzati fugák, hézagok, rések, 
repedések kitöltésére bel- és kültéren
• rézre és horganyzott bádogra
• PVC ablakok tömítésére
• UV-álló, vízálló és vízzáró
• barna, fehér és transzparens

 

1490 Ft helyett

Ft
310 ml  |  4161 Ft/l
1290  

Sokoldalú  

segítség a  

ház körül.

TIPP Tetőmester  
vízzáró tömítő 
MESTER 
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
• átfesthető
• átlátszó 

1990 Ft helyett

Ft
310 ml  |  5452 Ft/l
1690 

Sziloplaszt nyomó
SCHULLER
• standard

1390 Ft helyett

Ft
db

1190  
Szilikon eltávolító
SOUDAL 

• 4-5 méter 
szilikoncsík  
eltávolítására 
elegendő

• ecsettel és 
spatulával

 

2450 Ft helyett

Ft
100 ml  |  21900 Ft/l
2190  

Ipari tisztító kendő
SOUDAL |  SWIPEX XXL
Speciális törlőkendő  
meg nem száradt purhab, 
szilikon és festék könnyű és 
gyors eltávolítására kézről, 
szerszámról
• 20 db-os

 

650 Ft helyett

Ft
csomag   |   30 Ft/db

590  

Fugalehúzó 
gumi
SOUDAL 

 

750 Ft helyett

Ft
db

690  

Soriplan Rapid Seal tömítő spray
MASTON

Rugalmas, gumírozott bevonat, 
azonnal leállítja és tömíti a 
szivárgásokat
• kitölti és tömíti a repedéseket
• vízzáró tömítés:  

megakadályozza a nedvesség 
behatolását, arozsdásodást  
és akorróziót

• matt fehér, szürke  
és fekete színben

3150 Ft helyett

Ft
310 ml  |  5380 Ft/l
2690  

ÚJ
TERMÉK

Gyorskötő cementhabarcs, 
beton- és vakolathibák 
javítására
• szerelőmunkákhoz, nyílás-

zárók, tiplik, tartóvasak stb. 
rögzítéséhez

• lépcsőfokok javítására
• vízzel való bekeverés után 

perceken belül köt
  1790 Ft helyett

Ft
4 kg  |  388 Ft/kg
1550    

5990 Ft helyett

Ft
20 kg  |  255 Ft/kg
5090     

Fellágyítja és eltávolíthatóvá teszi a 
megkötött szilikon maradványokat 
üvegen, kerámián, aluminiumon és 
festett fémeken

PIKTOR FESTÉKBOLT  |  Akciós időszak: 2018. március 5-31-ig, illetve a készlet erejéig. 6



Waxos sampon kitűnő 
tisztító hatással 
• fényes felületet  

eredményez

Autósampon & wax 
MOTIP

Polírozó paszta a fényezett 
felületeken keletkezett  
kisebb karcok eltávolítására 
• visszaállítja az eredeti színt és 

fenntartja a ragyogást
• kitűnő polírozó tulajdonságú
• szilikont tartalmaz

Karceltávolító
MOTIP

 

1750 Ft helyett

Ft

250 ml  |  5960 Ft/l
1490    

Járművek külső felületének 
tisztítására, védelmére
• visszaadja a műanyag és gumi 

alkatrészek színét és fényét 
• szilikont tartalmaz

Műanyag  
és gumiápoló
MOTIP

 

 1850 Ft helyett

Ft

600 ml  |   2650 Ft/l
1590    

 

 1690 Ft helyett

Ft

500 ml  |  2900 Ft/l
1450   

• intenzív tiszítószer  
keréktárcsákhoz és  
dísztárcsákhoz

Keréktárcsa- 
tisztító
MOTIP

 

 1490 Ft helyett

Ft

500 ml  |  2580 Ft/l
1290    

Eltávolítja az olaj, 
zsír, fékfolyadék és 
egyéb szennyező-
déseket a fékdob-
ról, fékhengerről, 
féktárcsáról
• megszünteti  

a féknyikorgást
• tisztítja a motor- és 

gépalkatrészeket

Féktisztító
MOTIP

 

 1090 Ft helyett

Ft

500 ml  |  1900 Ft/l
950    

Fekete, műanyag lökhárítók színének 
és fényének visszaállításához
• oldószermentes és szilikont tartalmaz

Lökhárító felújító
MOTIP

 

 2150 Ft helyett

Ft

500 ml  |  3700 Ft/l
1850    

A metál és nem-metál  
lakkozott felületeken keletke-
zett kisebb felszíni sérülések 
elfedéséhez
• fényes hatást biztosít és  

visszaállítja az eredeti színt
• enyhén polírozó hatású és véd 

az időjárás viszontagásai ellen
• több színben

Színpolír
MOTIP

 

 1890 Ft helyett

Ft

500 ml  |  3180 Ft/l
1590  

403300 

 12990 Ft helyett

Ft

szett
10390 

gyapjú polírkorong 

1250 Ft helyett

Ft

db
1090 

frottír polírkorong 

1250 Ft helyett

Ft

db
1090 

Szabályozható a fordulatszáma: 0-3.300/min
• polírkorong Ø=240 mm, tépőzáras kialakítású
• szett tartalma: polírozógép (140 W),  

frottír- (polírpaszta felviteléhez) és gyapjú  
polírkorong (fényesítéshez)

Polírozógép 
EXTOL 403300

Polír, amely fényesít,  
kitűnő tisztító hatás
• véd az időjárás hatásai ellen
• csökkenti a szennyeződések 

megtapadását és véd az időjá-
rás viszontagságaitól 

• oldószermentes és szilikont 
tartalmaz

Krómtisztító
MOTIP

 

 1750 Ft helyett

Ft

500 ml  |   2980 Ft/l
1490 

ÚJ
TERMÉK

TAVASZI AUTÓÁPOLÁS

POLÍROZÁS

Speciális lehúzható festék sima  
felületre pl. fém, alumínium,  
kemény műanyag és üveg.
• gépkocsi, teherautó, motorkerékpár 

(felni, karosszéria) festésére
• hobbi célra is: gördeszka,  

kerékpár stb.
• szakadás a filmrétegen  

könnyen javítható
• 360°-os szelep: fejjel lefelé  

tartott palackból is szórható
• Színek: matt fekete, carbon, fekete,  

fehér, színtelen, narancssárga, zöld

Sprayplast  
Folyékony gumi
MOTIP

 

 3850 Ft helyett

Ft

400 ml  |  8225 Ft/l
3290    
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Lábazati hőszigetelő lap
AUSTROTHERM  |  EXPERT 

Polisztirolvágó hőkés
DEDRA 

Hőszigetelő képessége  
tartós nedvességhatás  
esetén sem romlik
• több méretben:  

20 – 80 mm-ig

Forró, kézi polisztirolvágó kés
• Állítható vágáshossz 
• Hőteljesítmény: 450°C
• DED7519: max. hossz 150 mm, telj.: 150 W
• DED7520: max. hossz 180 mm, telj.: 220 W

20 mm

  1130 Ft helyett

Ft
m2   

1050  
50 mm

  2565 Ft helyett

Ft
m2   

2290  

         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
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   2497
8 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3089

15 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   4472
10 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3484

PRÉMIUM
MINŐSÉG

Akril XS vakolattal

8 cm-es polisztirol lappal

Ft /m2   3558

Jubizol Winter  
ragasztóhabarcs
Homlokzati szigetelő 
lemezek (EPS- ill. kemény 
kőzetgyapot) ragasztásra 
és alapvakolat készítésére 
-10°C-ig
• kiváló rugalmasság
• nagyfokú  

páraáteresztés

4190 Ft helyett

Ft
20 kg  |  190 Ft/kg
3790  

Hidegben 

sem kell a 

munkálatoknak 

megállnia.

TIPP

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

DED7519 

34490 Ft helyett

Ft
db

29350  
DED7520 

23250 Ft helyett

Ft
db

19790  

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. március 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.


