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Érvényes:
2018. november 9-30-ig, illetve a készlet erejéig

POLI-FARBE

PLATINUM
SZÍNES BELTÉRI
FALFESTÉKEK
AJÁNDÉK PÓLÓVAL
Még több információ: 2. oldal

20

6

FÜSTCSÖVEK
ÉS KIEGÉSZÍTŐ
IDOMOK

VALMOR

Hidegben sem áll meg a munka

Hidegérzet csökkentő

JUBIZOL WINTER (-10˚C)
RAGASZTÓHABARCS

AIR FLOW BELTÉRI
HŐTÜKÖR FESTÉK

ÚJ

MÉK

TER

2650 Ft helyett

2250 Ft

0,75 l + 0,25 l

Még több információ: 4. oldal

Még több információ: 3. oldal

4390 Ft helyett

3950 Ft

20 kg | 198 Ft/kg

Még több információ: 8. oldal

SZÍNNEL LÉLEKKEL

AJÁNDÉK

6
MINDEN 5 LITER PLATINUM

Platinum Egyrétegű
beltéri falfesték
POLI-FARBE
Extra nagy fedőképességű, színes, matt
• gyorsan szárad
• mosható
• csepegésmentes (gélesített)
• illatosított
• óriási színválasztékban
4890 Ft helyett

Egyrétegű vagy Matt Latex
színes falfesték után

4150 Ft

2,5 l | 1660 Ft/l

1 db pólót adunk ajándékba.

8150 Ft helyett

6990 Ft

A készlet erejéig. További részletek az üzletben.

5 l | 1398 Ft/l

TIPP

Platinum Matt Latex
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POLI-FARBE
Mosható, dörzsálló, színes falfesték Teflon® bevonattal
• fokozott igénybevételnek kitett helyiségek: konyha, fürdőszoba,
folyosó festésre ajánlott
• könnyen tisztítható (zsír, olaj, kávé, vörösbor, ételszármazék)
• ellenáll a magas páratartalomnak, nem foltosodik
• penészálló bevonatot képez
• 30 színben

Platinum Falfény
POLI-FARBE
Mosásálló bevonat falak
védelmére
• selyemfényű
• erősebb igénybevételnek
kitett helyeken érdemes
2 rétegben felkenni
• színtelen
1290 Ft helyett
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1190 Ft

1l

890 Ft helyett
5990 Ft helyett

9990 Ft helyett

5390 Ft

8990 Ft

2,5 l | 2156 Ft/l

Platinum Mélyalapozó

790 Ft

POLI-FARBE

1l

Használatával a festék még kiadósabb lesz
• festés előtti alapozásra
• porlekötő, szívóképesség kiegyenlítő

5 l | 1798 Ft/l

TISZTA FEHÉREN

DeckWeiss
CAPAROL

ÚJRA

Vízzel hígítható, matt beltéri fal- és mennyezeti festék
• kiváló fedőképessége és könnyű feldolgozhatósága miatt
különösen alkalmas nagy felületek gazdaságos festésére
• környezetkímélő
• tartósan mosásálló
• fehér színben
• pasztell színekben azonnali színkeveréssel

kapható
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SZÍNKEVERÉS

3390 Ft helyett

6490 Ft helyett

2890 Ft

5850 Ft

4 l | 723 Ft/l

Corso beltéri
glettgipsz
POLI-FARBE

Fungi Alga Stop
POLI-FARBE

Vakolt falak és beton felületek
simítására 0-6 mm vastagságban
• könnyen felhordható
• repedés- és zsugorodásmentes
• magas fehérségű
990 Ft helyett

3190 Ft helyett

890 Ft

2890 Ft

5 kg | 178 Ft/kg

15 l | 390 Ft/l

20 kg | 145 Ft/kg

Gyors és hatékony lemosóoldat
penészgombák, zuzmók és algák ellen
• használatával elpusztulnak az alga- és
a penész foltok a falról, homlokzatról,
betonról, kőről, kerámiáról
• kül- és beltéren is alkalmazható
• vizes bázisú fertőtlenítőszer
3590 Ft helyett

3250 Ft

5 l | 650 Ft/l
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Univerzális
mélyalapozó 1:1

PENÉSZ ÉS PÁRA ELLEN

Air Flow lélegző
beltéri falfesték

VALMOR

VALMOR

Mélyalapozó festék porlekötésre és a
foltosodás megakadályozására festés előtt
• kül- és beltéren: tégla, cserép, vakolat,
homlokzat, lábazat, gipszkarton, beton
impregnálására is

Extra magas
páraáteresztő képesség
• jó kopásállóság
• garantáltan lélegző felület
• frissen vakolt falak bevonására is
• fehér alapszínben
• pasztell színekben színezhető

950 Ft helyett

790 Ft

4590 Ft helyett

1l

3890

SZÍNKEVERÉS

3290 Ft helyett

8190 Ft helyett

6990 Ft

Ft

5 l | 778 Ft/l

2790 Ft

10 l | 699 Ft/l

5 l | 558 Ft/l

JÓ TUDNI

Szavo penész
elleni szer

MÉK

Alkalmazható nyílászárók
áthidalóinál, sarkoknál, betonkoszorúk mentén, pincefödémeknél,
padlózat és falazat csatlakozásánál,
radiátorok mögötti felületeknél
és mindenhol, ahol úgy érezzük,
hogy „húz” a fal (sugározza
a hideget).

Eltávolítja a penészt,
a gombát és az algát a
mosható felületekről
• hatása 20 percen belül
jelentkezik
• sárga: fürdőbe – fertőtlenít, fehérít és illatosít
• kék: gyors hatás
penész ellen

Air Flow beltéri hőtükör festék
VALMOR

TER

2250 Ft

egm ré t
1,5 m gnál már
á
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t ak a
meg lhatunk .
o
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990 Ft

500 ml | 1980 Ft/l

Páramentesítő párna
CERESIT
2:1 - páramentesítésítő
és illatosító
• segít szárazon tartani a
szekrényeket, cipőtárolókat,
fiókokat, táskákat
• 2 db-os
1490 Ft helyett

0,75 l + 0,25 l

Páramentesítő készülék
CERESIT | AERO 360°

CERESIT | AERO 360°
2 db-os

2950 Ft helyett

Ft

2750 Ft helyett

doboz | 1295 Ft/db

doboz | 675 Ft/db

2290 Ft

vanília illat

levendula illat

Összegyűjti a levegő felesleges
nedvességtartalmát
• ideális: nappali, háló, fürdőszoba,
konyha, pince
• segít megelőzni a párásodást
és a penész kialakulását
• csökkenti a kellemetlen szagokat
• a doboz 1 db AERO 360°
tablettát is tartalmaz

Páragyűjtő
tabletta

2590

1350 Ft

Hidegérzet csökkentő speciális 2K festék
mikroméretű kerámiagömbökkel
• ajánljuk vizesedő falakra, új vakolatra, régi
épületekre, vályogra, pincékbe
• hőhidak utólagos kezelésére falpenész ellen
• épületek belső és külső hővédelmére
• páraáteresztő
• 1 liter kb. 3 m2-re elegendő (3 rétegben)
• fehér színű

2650 Ft helyett

TIPP

1490 Ft helyett

ig
6 hét ó
t ar t
hatás

ÚJ

2750 Ft helyett

4990 Ft helyett

2290 Ft

4250 Ft

NORMÁL készülék
20 m2

DUO készülék
40 m2

szett

szett

doboz | 1145 Ft/db

illatmentes

ZÁRD KI A HIDEGET
Ablak- és ajtó szigetelők
TESA
Megakadályozza a hideg- és meleg levegő,
a por és a hang ki- és bejutását
• jó minőségű, tartós gumi profil
• 1-3,5 és 2-5 mm-es, ill. 3-7 mm-es hézagokhoz
• öntapadós felület
• ellenáll az időjárásnak és az UV sugárzásnak
• könnyen tisztítható
• 6-8 év élettartam
• fehér és barna színben
Méretre vágva
160 Ft helyett

140 Ft

6 méteres tekercsben
990 Ft helyett

Purfix habszalag
TESA
Rugalmas szivacsból készült nyílászáró tömítő
• öntapadós, 1-5 mm hézagokhoz
• puha és rugalmas
• 2 x 5 méteres tekercsben
• élettartama 1-2 év
• fehér színű
650 Ft helyett

550

890 Ft helyett

750 Ft

csomag | 150 Ft/m

Ft

15 mm széles

csomag | 110 Ft/m

1290 Ft helyett

9 mm széles

1090 Ft

csomag | 218 Ft/m

850 Ft

fm

6 m | 142 Ft/m

E-profil (1-3,5 mm)

E-profil (1-3,5 mm)
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ROPOGJON A TŰZ

Szilárd alágyújtós
PE-PO
Fa, szén, brikett gyors
meggyújtására
• extra hőérték:
hosszú folyamatos
égés
• kb. 40 kocka
430 Ft helyett

Fabrikett
1. osztályú bükk fűrészporból
és faforgácsból
• lényegesen jobb
hatásfokkal
ég, mint a fa

Hamuporszívó
SAL | FHP 820
Kihűlt hamu
felszívására
• 20 l-es fémtartály
• 800 W teljesítmény
• mosható szűrő
• gégecső
• 36 x 36 x 44 cm

370 Ft

csomag

1090 helyett

990 Ft

Koromtalanító

ÚJ

MÉK

TER

10 kg | 99 Ft/kg

KONIX

15650 Ft helyett

Szén és egyéb szilárd
tüzelőanyagok égésjavítója
• folyamatosan adagolva
tisztán tartja az égésteret
és a füstjáratokat

13290 Ft

Fatároló

db

HAAS+SOHN
• króm/fekete

850 Ft helyett

750 Ft

1 kg

Füstcsövek és
kiegészítő idomok

12900 Ft helyett

db
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-50%

6450 Ft

• 600°C-on beégetett festés
• fekete szín

Kéménykefe

Kéménytisztító kefe
• 5, 8 vagy 10 m hosszú

0,5 mm falvastagságú
Ø=105-120-130-150 mm
Füstcső:
250-400-800 mm
hosszban

1390 Ft-tól

Könyökcső:
90 vagy 120 fokos

2150 Ft-tól

Falhüvely

1 mm falvastagságú
Ø=120-130-150-160 mm
Füstcső:
300-500-1000 mm
hosszban

2350 Ft-tól

/ db

Könyökcső:
90 vagy 120 fokos

3390 Ft-tól

/ db

890 Ft-tól

/ db

Falhüvely

1090 Ft-tól

/ db

Csőrózsa

850 Ft-tól

/ db

Hőfokozó dob:
800 mm hosszú

9450 Ft-tól

/ db

Csőbilincs

990

Szűkítő csőhöz

1590

Ft-tól

/ db

/ db

/ db

2150 Ft helyett
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Ft

/ db

1950 Ft-tól

db

drótos

3390 Ft helyett

2990 Ft-tól

db

rugós fejjel

Samott téglák és lapok
Nagy és hosszú hőtároló képesség
• nagy tűzállóság és nagy hőlökés-állóság
• hosszú élettartam
• több méretben:
-- 20, 30, 40 és 64 mm vastag
-- 124, 200, 250, 300 és 375 mm széles
-- 250, 400, 500, 800 és 1000 mm hosszú

AZ OTTHON MELEGE
430 Ft helyett

390 Ft-tól

db

20 mm

Szeneskanna
1490 Ft helyett

1350 Ft

4190 Ft helyett

3790

Ft

Tűzálló habarcs
RATH | C25

5 kg | 270 Ft/kg

db

Samott téglák falazásához
• kandallók, tűzhelyek, cserépkályhák tűzteréhez
• 0-3 mm szemcsenagyságú
• agyagkötésű

3850 Ft helyett

kicsi

3490 Ft

20 kg | 175 Ft/kg

Piszkavas

Hamu
kihúzó

3+1 részes
kandallótisztító

Hamuzó tálca
• 40x20 cm

750 Ft helyett

690 Ft helyett

HAAS+SOHN

690 Ft

• króm fogantyú
• fekete test

db

650 Ft

db

4490 Ft helyett

8900 Ft helyett

66 cm-es

3990 Ft

7990 Ft

db

szett

A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT
Szénmonoxid
riasztók

XC100

XC70

HONEYWELL
Elektrokémiai érzékelő:
már alacsony gázkoncentrációnál
is riaszt
• 60 percenkénti önellenőrzés
• beépített akkumulátor
• méret: 100x72x36 mm
• LED-es állapot kijelzők
• fürdőszobába is telepíthető
• riasztási memória,
eseménynaplózás

• 10 év élettartam és jótállás
• nagyméretű riasztási üzenetek

• 7 év élettartam és jótállás
15650 Ft helyett

21490 Ft helyett

13290 Ft

18290 Ft

db

db

XC100D

25390 Ft helyett

• 10 év élettartam és jótállás
• nagyméretű riasztási üzenetek
• informatív LCD kijelző

21590 Ft

db

1390 Ft helyett

1190 Ft

csomag | 238 Ft/m
átlátszó

1750 Ft helyett

1490 Ft

csomag | 298 Ft/m
fekete

Csúszásgátló szalag
TESA
Ideális védelem balesetek elkerülésére lépcsőkön, felhajtókon,
létrákon, hajótesteken és más csúszós felületeken
• rendkívül erős, ám kézzel téphető, tartós szalag
• kül- és beltéri használatara egyaránt
• ellenáll a víznek, a hőnek, az UV-sugárzásnak
és a tisztító vegyszereknek
• 5 méteres tekercsben
• átlátszó és fekete
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Zárjégoldó /
Zárolajzó jégoldó
PREVENT

TIPP
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• befagyott, jeges
ajtózárak, lakatok gyors
jégmentesítésére
490 Ft helyett

420 Ft

50 ml | 8400 Ft/l

Motorindító
PREVENT
Indítási nehézségek kiküszöbölésére
• benzin- és dízel üzemű motorokhoz
• korrózióvédő
• kenőanyagot is tartalmaz

Jégoldók

1250 Ft helyett

TÉLEN IS ÚTON

1090 Ft

300 ml | 4500 Ft/l
vezetékes szórócsővel

• szélvédők, üvegek, tükrök,
lámpák gyors jégtelenítésére

Jégtapadás-gátló

850 Ft

kaparófejes
jégoldó

szórófejes jégoldó

850 Ft helyett

590 Ft

500 ml | 2100 Ft/l

jégmentesítő

Hóletakarító
kefe
FŐKEFE

650 Ft helyett

690 Ft helyett

1050 Ft

300 ml | 2500 Ft/l

ICE CAR 2

Szélvédőre, tükörre,
ablakra
• eltávolítja a
fátyolosodást is

1190 Ft helyett

750 Ft

Jégkaparó
hóseprűvel

PRELIX

Szélvédőre
és üvegfelületre
• a jégréteg egy
mozdulattal
eltávolítható

400 ml | 2125 Ft/l

500 ml | 1500 Ft/l

Páramentesítő

PREVENT

990 Ft helyett

750 Ft

1350 Ft

300 ml | 3633 Ft/l

PREVENT / PREVENT

850 Ft helyett

1550 Ft helyett

500 ml | 1180 Ft/l

Nyeles
jégkaparó
PREVENT

750 Ft helyett

550 Ft

650 Ft

db

470 Ft helyett

430 Ft

db

db

Téli
szélvédőmosó

Fagyálló hűtőfolyadék
PRELIX
Védi a hűtőrendszert a fagykároktól
• korróziógátló adalékot tartalmaz
• keni a vízpumpát
• óvja a motort a túlmelegedéstől
• típusonként többféle kiszerelésben
590 Ft helyett

890 Ft helyett

490

750

Ft

1 kg

-35 °C

850 Ft helyett

750

Ft

1 kg

koncentrátum

6

690 Ft helyett

590

Ft

2 l | 295 Ft/l
-30 °C

PRELIX
Típusonként többféle
kiszerelésben
590 Ft helyett

490 Ft

Ft

2 l | 245 Ft/l

1 kg

-21 °C

-72°C

1350 Ft helyett

450 Ft helyett

390 Ft

1l

-40 °C (koncentrátum)
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1150 Ft

5 l | 230 Ft/l
-21 °C

RÁGCSÁLÓIRTÁS MESTERFOKON
Nyestriasztó
permet
PROTECT | NATURAL

TIPP

Nyest és más kisemlősök távoltartására
• használható pincében, padláson, garázsban,
egyéb melléképületben

yest i
s
nt a n
Főké özlekedé t,
si, k si helyé
á
t
u
j
be
odá elje.
r tózk
és ta yékét kez
körn

3290 Ft helyett

ÚJ

2790 Ft

MÉK

TER

500 ml | 5580 Ft/l

Rágcsálóirtó granulátum
PROTECT

Fém egérfogó

Kosaras fém egérfogó

Egér- és patkányirtó csalétek
• felbontás nélkül, könnyen
kihelyezhető, adagolható
• egyszeri fogyasztásra is hat
• zárt térben
• aromaáteresztő
etetőtálcák (2 db)

Az egér a csapda tetején levő
nyíláson mászik be a csaliért
• alja karral nyílik, amin keresztül
elengedhető az állat, illetve innét
helyezhető be a csali
1050 Ft helyett

790 Ft helyett

950 Ft

690 Ft

240 Ft helyett

db

150 g | 4600 Ft/g

220 Ft

db

Patkány- és
egércsapda
BIO STOP
750Ft helyett

650

Ft

2 db | 325 Ft/db

Ragacsos
egércsapda
BIO STOP

Egerek és mászó
rovarok (csótány,
hangya) ellen

• irtószermentes
420 Ft helyett

360 Ft

135 ml | 2667 Ft/l

750 Ft helyett

650 Ft

db

JÓ TUDNI
Spuri Ultrasonic
rágcsálóriasztó
Egerek és patkányok
ill. görény, nyest, pele
távol tartására
• 300 m2 terület (állattartó telep, raktárak)
hatásos védelmére
• egész évben,
éjjel-nappal
működtethető
• 230 V (adapter)
11450 Ft helyett

9750 Ft

A váltakozó
frekvenciájú ultrahang
emberi füllel nem hallható, de a rágcsálók
elviselhetetlennek
tartják.

ULTRAHANGOS RIASZTÓK
Spuri ER
rágcsálóriasztó
Egerek és patkányok
távol tartására
• 70-80 m2 terület hatásos védelmére (iroda,
lakás, kisebb raktár,
elosztó szekrény, eü.
intézmények)
• egész évben, éjjelnappal működtethető
• 230 V

6350 Ft helyett

5390 Ft

db

db
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Jubizol grafitos

Jubizol normál

Akril XS vakolattal

2518 Ft
3465 Ft

Akril XS vakolattal

3540 Ft

3086 Ft
4412 Ft

/m2

5 cm-es polisztirol lappal

/m2

8 cm-es polisztirol lappal

8 cm-es polisztirol lappal

/m

2

10 cm-es polisztirol lappal

Rendszerelemek
•
•
•
•
•

/m2

/m2

15 cm-es polisztirol lappal

További kedvezmények

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

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.

Jubizol Winter
ragasztóhabarcs
JUB

HIDEGBEN

Antigelo Eco

gben
Hide ll a
ke
sem oknak
lat
á
k
n
mu
llnia.
g
e
m á

Gyorsítja a kötést
és a keményedést hidegben
• cementhabarcs, cementes ragasztóanyag (pl. csemperagasztó), polisztirol
ragasztó és beton esetén
• 1 kg adalék kb. 5 zsák
csemperagasztóhoz elegendő

890 Ft helyett

690 Ft

1 kg

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

TIPP

4390 Ft helyett

3950 Ft

LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT
Kulirplast 1.8
lábazati dekor-vakolat
JUB | PREMIUM
Természetes márvány
szemcsékből (1.8 mm)

20 kg | 198 Ft/kg

Lábazati hőszigetelő lap

• hosszú élettartam, kiváló
UV-állóság
• nem fakul, akár gőzborotvával is tisztítható
• magas vízlepergető képesség
• hosszú ideig ellenáll a gombásodásnak, penésznek
• több színben

AUSTROTHERM | XPS TOP P
Extrudált polisztirol lap, homlokzati hőszigetelő
rendszerek lábazatának kialakítására
• Érdesített felületű:
1185 Ft helyett
a ragasztóanyag fokozott
tapadását teszi lehetővé
Ft
• több méretben:
m2
20 – 80 mm-ig

1090

20 mm

14550 Ft helyett

12990 Ft

25 kg | 520 Ft/kg

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak.
Ingyenes parkoló Bemutatófalak Azonnali színkeverés Bankkártyás fizetés Fizethet Euróval

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.
PIKTOR FESTÉKBOLT | Akciós időszak: 2018. november 9-30-ig, illetve a készlet erejéig.

2685 Ft helyett

2450 Ft

m2

50 mm

