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MILESI

MINŐSÉG  
HOSSZÚ TÁVRA
A Milesi festékek garantálják, 
hogy a fafelületek a természetes 
megjelenés mellett a megfelelő 
védelmet is megkapják.

HAMMERITE

A FÉMVÉDELEM 
SZAKÉRTŐJE

JUB

JUPOL SILVER 
Mosható, kiváló  
fedőképességű,  
teljesen matt,  
beltéri falfesték

Érvényes:
2018. augusztus 3-31-ig, illetve a készlet erejéig
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Diszperziós beltéri falfesték
• kiváló páraáteresztő képesség
• fehér
• pasztell színekben  

azonnali színkeveréssel

Jupol Matt
JUB

 3490 Ft helyett

Ft
5 l  |  638 Ft/l

3190    
6250 Ft helyett

Ft
15 l  |  390 Ft/l

5850    

Magas minőségű beltéri falfesték
• száraz dörzsálló, jó páraáteresztő
• fehér
• pasztell színekben  

azonnali színkeveréssel

Mosható, kiváló fedőképességű,  
teljesen matt, beltéri falfesték
• lakó-és irodaépületek, iskolák,  

óvodák, kórházak, szállodák falaira
• nedves dörzsöléssel szemben ellenálló 
• jó páraáteresztő képesség
• fehér
• pasztell színekben azonnali színkeveréssel

Jupol Classic
JUB

Jupol Silver
JUB

 3990 Ft helyett

Ft
5 l  |   738 Ft/l

3690  
7590 Ft helyett

Ft
15 l  |   466 Ft/l

6990    

Nagy felületek 

 festéséhez kisebb  

igénybevétel  

mellett.

TIPP

Nagy felületek 

 festéséhez magas 

igénybevétel  

mellett.

TIPP

TISZTASÁGI FESTÉS

  550 Ft helyett

Ft
1 kg

490  
  1490 Ft helyett

Ft
3 kg  |   450 Ft/kg
1350  

8650 Ft helyett

Ft
15 l  |   533 Ft/l

7990  

Jubolin glettanyag
JUB

Diszperziós glett beltéri falfelületek 
finom kiegyenlítésére és simítására
• kisebb horpadások, repedések,  

lyukak, hézagok kitöltésére is
• felhasználásra kész

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Teddy henger 
nyéllel
SCHULLER  |  MICRO LINE

18 cm

  1190 Ft helyett

Ft
szett

990  

25 cm

   1490 Ft helyett

Ft
szett

1290 

Speciális vékony ragasztószalag
SCHULLER  |  SENSI CORE

Mini teddy henger szett
SCHULLER  |  MICRO LINE

750 Ft helyett

Ft
szett

650    

• 2 db 10 cm-es hengerrel

Könnyen téphető, vékony, speciális papír
• nagyon sima élekhez felületekhez, simulékony,  

kiváló nedvességálló képességgel
• kényes felületekhez: tapétáknál, lakkozott, glettelt 

felületeknél, ill. utómunkálatoknál és restaurálásoknál
• 30 mm x 50 m 

 1550 Ft helyett

Ft
db   |   27 Ft/m

1350    

Páraáteresztő beltéri festék
• magas fedőképességű: felújító festésnél  

egy rétegben is kiválóan fed
• nedves ruhával tisztítható
• 18 szín

Jupol Trend 
JUB

POP, ROCK, CLASSICAL, JAZZ  
SZÍNÁRNYALATOK

   4390 Ft helyett

Ft
2,5 l  |  1500 Ft/l

3750  

Diszperziós és  
latex festékekhez
• szélek és határvonalak 

gyors és tökéletes fes-
téséhez, színek pontos 
elválasztásához

• 10 cm

Színelválasztó teddy henger nyéllel
SCHULLER  |  LINOMAT 

 

 4150 Ft helyett

Ft
szett

3550   

Fal és homlokzat- 
festésekhez,  
minden felületre
• 14 mm

Teddy sarokhenger nyéllel
SCHULLER   

 

 2150 Ft helyett

Ft
szett

1850   

FESSE OTTHONÁT KEDVENC 
ZENEI STÍLUSA SZERINT
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02534-60 

vlies tapéta

Ft
tekercs

6850 

vlies tapéta 

Ft
tekercs

5850    

55235 

 TAPÉTÁK 

KÉSZLETRŐL

Több mint 200 változat.

Elegáns, modern formavilág,  

diszkrét színek, ízléses minták.

Tapéták gyerekszobába.

Azonnal készletről elvihetők.

53 cm x 10 m-es  

tekercsekben.

42503-10 

L29505

ÍZELÍTŐ TAPÉTÁINKBÓL

papír tapéta

Ft
tekercs

2750 

102564 

vlies tapéta

Ft
tekercs

5650 

Több mintával

368 x 254 cm

Ft
szett

15250     

184 x 254 cm

Ft
szett

9990     

FALDEKORÁCIÓ

Fotó- 
poszterek
KOMAR

254 x 184 cm

Ft
szett

9990     

Tapétaszél 
görgő
SCHULLER

gumi, 5 cm 

   490 Ft helyett

Ft
db

420    
gumi, 15 cm 

   950 Ft helyett

Ft
db

790    

Mennyezetkefe 
SCHULLER
Tapétaragasztó felkenéséhez
• 17x7 cm műsörte

 

    650 Ft helyett

Ft
db

550    

Tapétázókefe
SCHULLER  |  MAGIC
Tapétasimító rövid sörtével
• 36 cm műszőr

 

   1450 Ft helyett

Ft
db

1250    

Tapéta- 
ragasztók 

Vlies 

    1390 Ft helyett

Ft
200 g  |   6250 Ft/kg
1250   

Extra (vinyl)

    1750 Ft helyett

Ft
200 g  |  7950 Ft/kg
1590   

Basic (papír) 

      1050 Ft helyett

Ft
125 g  |  7600 Ft/kg

950     

papír tapéta

Ft
tekercs

2550 

4-876

 XXL 8-880 

4-202 

42504-20 

vlies tapéta

Ft
tekercs

5850 

368 x 248 cm

Ft
szett

23450     
XXL 4-031 
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Vizes fatapasz 
 Tömör faanyagok  

repedéseinek, sérülé-
seinek javítására
• száradás (2-4 óra) után  

csiszolható
• luc-, erdeifenyő, bükk  

és tölgy színben

MINŐSÉG HOSSZÚ TÁVRA

480 Ft helyett

Ft
0,25 kg  |  1840 Ft/kg

460  

Felületápoló folyadék
MILESI  |  XGC 35

Vízbázisú felületápoló folyadék 
vastaglazúrral kezelt szerkezetek 
állagmegóvására
• segítségével visszaállítható a bevonat 

eredeti fénye
• évente 2x alkalmazva pótolja az UV-

sugárzás okozta filmréteg veszteséget
• színtelen

  4090 Ft helyett

Ft
1 kg

3890  

Parkettalakk
MILESI  |  HPC 33

Nagy kopásállóságú,  
vízbázisú parkettalakk
• beltéri 
• selyemmatt

  20950 Ft helyett

Ft
5 l  |   3978 Ft/l

19890  
  4590 Ft helyett

Ft
1 l

4390  

Fedőlakk
MILESI  |  XGC 43/M

Kültéri vízbázisú védő-
lakk a vékonylazúr fölé, 
a tartósság érdekében
• selyemfényű
• halvány sárga

 17750 Ft helyett

Ft
5 kg  |  3378 Ft/kg

16890  
  3950 Ft helyett

Ft
1 kg

3750  

Felületápoló szett
MILESI  |  XGC 35 Kültéri lazúr és festékápoló  

folyadék szett
• vízbázisú
• ajánlott felhordás: kendővel
• selyemfényű
• szett tartalma: 

 - felületápoló folyadék 
 - nylon kesztyű
 - vileda törlőkendő

  5990 Ft helyett

Ft
szett

5690  

KIEGÉSZÍTŐK Csiszoló stekni
SCHULLER  |  VELCROPAD

 1590 Ft helyett

Ft
db

1350    

Kézi csiszoló habanyagból, 
tépőzáras rögzítéssel
• 75 x 125 mm

A tiszta munka érdekében, 
fedővel a festék megóvásához

Festékedény  
ecsettartóval
SCHULLER

 

 420 Ft helyett

Ft
szett

360   
Vízbázisú festékekhez, 
lakkokhoz és lazúrokhoz
• 30-40-50-60-70 mm

Akril ecset
SCHULLER

 

480 Ft helyett

Ft-tól
db

410  

Vékony viaszlazúr
MILESI  |  XGT

Vízlepergető, kültéri  
vékony viaszlazúr
• impregnáló jellegű időjárásálló
• selyemmatt
• több színben

 16490 Ft helyett

Ft
5 l  |  3138 Ft/l

15690  
  3690 Ft helyett

Ft
1 l

3490  

A fehér színű  

vékony viaszlazúr 

csak lucfenyőre

alkalmas.

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ
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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
VALMOR

 

2490 Ft helyett

Ft

1 l
    2250

 

   8290 Ft helyett

Ft

4 l   |   1748 Ft/l
6990    

• 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 
VALMOR
Selyemfényű, könnyen takarítható, időjárásálló 
bel- és kültéri bevonat

 

 3490 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l   |   3987 Ft/l
2990 

 

10990 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |  3740 Ft/l
9350 

Közlekedési útvonalak útjelzések, parkolóhelyek,  
sportpályák, veszélyt jelző zónák kialakítására
• alkalmas a padló teljes felületének festésére is
• oldószeres, könnyen javítható
• kiváló kopásállóság, ellenáll a vegyszereknek, 

benzinnek, olajnak
• jól bírja a targonca forgalmat is
• sárga, fekete, fehér, szürke színben  

(megrendelésre RAL színekben is)

Padlójelölő festék 
VALMOR

 

 14890 Ft helyett

Ft

2,5 l   |   5060 Ft/l
12650   

 

4550  Ft helyett

Ft

0,75 l   |   5320 Ft/l
3990   

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  TIPP

Festés előtt az 

aljzaton levő 

olajkifolyások 

eltávolítására

Erős PVC jelölőszalag,  
kézzel is eltéphető
• nagy tapadószilárdság sokféle 

felülettípuson
• szalag, nagyfokú csiszolástűrés
• több méretben, vastagságban  

és színben

Jelölő ragasztószalag
TESA

 

 1790 Ft helyett

Ft-tól

tekercs
1550    

Nagy kopásállóságú 
betonhabarcs
STYROBOND
Beton és vasbeton elemek,  
ásványi vakolatok javítására
• erkélyek, teraszok. lépcsők, rámpák stb. 

repedéseinek, egyenetlenségeinek  
tartós javítására

• járófelület kialakítására is 

TIPP
Nagyobb  

betonhibák  

javítására

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

 

5150 Ft helyett

Ft
25 kg   |   176 Ft/kg
4390   

 

1450 Ft helyett

Ft
5 kg   |   250 Ft/kg
1250   

Olajfolt  
eltávolító
SMILING HOUSE
Vízbázisú tisztító-
szer, olaj, zsír, korom 
eltávolítására  
pl. térkőről, falról, 
padlóról
• kézi és gépi  

használatra is

Oil Stain Remover 

 1390 Ft helyett

Ft

500 ml   |    2380 Ft/l
1190   
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KISEBB KÜLTÉRI JAVÍTÁSOK

Vízálló, rugalmas bevonat  
műgyanta és üvegszál erősítéssel, 
gyors és tartós javításokhoz minden 
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 
SOUDAL

 

   3850 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   4653 Ft/l
3490    

 

17690 Ft helyett

Ft
4 kg  |   3988 Ft/kg

15950    

Flexibilis  
tetőszigetelő bevonat
VALMOR
Rendkívül rugalmas vastag bevonat 
szinte mindenfajta tetőanyaghoz
• kiváló áttöréseknél is
• vízszigetelő, páraáteresztő, UV álló
• fehér és szürke színben

 

  13490 Ft helyett

Ft
4 l   |    2873 Ft/l

11490    

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

színkeveréssel

Kirjo alapozó  
és fedőfesték fémre
TEKNOS

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

Lúgos tisztítóanyag galvanizált 
felületre (ereszcsatorna) 
• oldja a sós, piszkos, zsíros  

szennyeződéseket
• vízzel hígítandó (1:4)

Peltipesu lemosószer
TEKNOS

 

 1990 Ft helyett

Ft
1 l

1690   

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

egyéb szennyeződéseket.

Kisfilmünkben megmutatjuk:

TIPP Tiszta Tető 
BIOCOMB
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   

ÉLETTARTAM

 

  5990 Ft helyett

Ft
10 l   |   509 Ft/l

5090  

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
FACTOR

Akár 5 éven  

keresztül tartós  

bevonatot biztosít 

átfestés nélkül.

TIPP

 

3390 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   3853 Ft/l
2890  

 

 10790 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   3676 Ft/l
9190    

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Stabil, kétágú állólétra,  
kihúzható 3. elemmel
• 6, 7, 8, 9, 10, 11 fokos
• 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

 

30990 Ft helyett

Ft-tól
db

27890   
Csak rendelésre!

Seal tömítő spray
MASTON
Rugalmas, gumírozott bevonat, azonnal 
leállítja és tömíti a szivárgásokat
• kitölti és tömíti a repedéseket
• vízzáró tömítés: megakadályozza a nedvesség 

behatolását, a rozsdásodást és a korróziót
• matt fehér, szürke és fekete színben

3350 Ft helyett

Ft
310 ml  |   5700 Ft/l
2850   

ÚJ
TERMÉK

 

25590 Ft helyett

Ft
8 l   |   2719 Ft/l

21750    
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Aeroszol: kisebb 

felületek pl. beázás, 

tollal firkált, zsíros, 

szennyezett falak 

javító festésére

TIPP

Durol időjárásálló és 
korróziógátló zománc
SUPRALUX

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

MINDEN ECSETRE

 

Kifejezetten javasoljuk  

szeggel, csavarral rögzített  

fa felületek festésére,  

mivel a fát és a fémet  

egyaránt védi.

JÓ TANÁCS

 

6250 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |   2276 Ft/l
5690  

 

2590 Ft helyett

Ft-tól

1 l
2390    

 

13350 Ft helyett

Ft

5 l  |  2398 Ft/l
11990   

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
SUPRALUX

 

2890 Ft helyett

Ft

1 l
2590    selyemfényű

Wallkyd higiéniai  
falfesték és spray
SUPRALUX

Mosható és tisztítószereknek  
ellenálló speciális falfesték
• egészségügyi intézmények, élelmiszer- és italipari 

létesítmények, iskolák, lépcsőházak belső falaira
• füstös, foltos, nikotinos falak átfestésére is 
• fehér színben 

 

3690 Ft helyett

Ft
0,9 l  |   3722 Ft/l

3350   
spray 

1550 Ft helyett

Ft
250 ml  |  5560 Ft/l
1390   

 

8890 Ft helyett

Ft
2,5 l  |   3196 Ft/l

7990   

ÚJ
TERMÉK

Orkán csatorna- és fémfesték 
SUPRALUX 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

 bronz, ezüst, réz

5650 Ft helyett

Ft

0,75 l   |   6653 Ft/l
4990    

alapszínek (VOC) 

4150 Ft helyett

Ft

0,75 l   |   5000 Ft/l
3750    

alapszínek (VOC) 

13290 Ft helyett

Ft

2,5 l   |   4796 Ft/l
11990    

A FÉMVÉDELEM SZAKÉRTŐJE
KÖZVETLENÜL A ROZSDÁRA
HAMMERITE
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

Kalapácslakk

Homokszórt

Fényes

Selyemfényű

 

4690 Ft helyett

Ft
0,75 l   |  5133 Ft/l
3850   

 

12950 Ft helyett

Ft
2,5 l   |  4076 Ft/l

10190   

Ecsettisztító 
és hígító
HAMMERITE 

 

1090 Ft helyett

Ft
0,25 l  |  3960 Ft/l
990   

spray 

1990 Ft helyett

Ft
400 ml   |   3975 Ft/l
1590   ÚJRA

KAPHATÓ
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Lábazati hőszigetelő lap
AUSTROTHERM  |  XPS TOP P  

Polisztirolvágó hőkés
DEDRA  |  DED7519

Polisztirolvágó hőkés
DEDRA  |  DED7520

Extrudált polisztirol lap, homlokzati 
hőszigetelő rendszerek lábazatá-
nak kialakítására
• Érdesített felületű:  

a ragasztóanyag fokozott  
tapadását teszi lehetővé

• több méretben:  
20 – 80 mm-ig

Forró, kézi polisztirolvágó kés
• állítható vágáshossz 
• hőteljesítmény: 450°C
• max. hossz 150 mm
• teljesítmény: 150 W

Forró, kézi polisztirolvágó kés
• állítható vágáshossz 
• hőteljesítmény: 450°C
• max. hossz 180 mm
• teljesítmény: 220 W

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
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

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

 

38390 Ft helyett

Ft
db

32650  
 

 24750 Ft helyett

Ft
db

20990   

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. augusztus 3-31-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.


