2018 OKTÓBER

Érvényes:
2018. október 5-31-ig, illetve a készlet erejéig
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Ugorj be hozzánk akár csak
kat
10 percre és lesd el a techniká
szakembereinktől!

OKTÓBERBEN
PÉNTEKEN
ÉS SZOMBATON

dekorfestékek és
kreatív technikák
ingyenes bemutatója

PENTART

LÁGY DEKORFESTÉK
BEMUTATÓ
> OKTÓBER 12-13.

Még több információ: 2. oldal

SILORUB

BONDEX

> OKTÓBER 19.

VINTAGE EFFECT
FESTÉK BEMUTATÓ

Még több információ: 3. oldal

Még több információ: 3. oldal

ÖNTHETŐ SZILIKONGUMI
BEMUTATÓ

> OKTÓBER 26-27.

ÚJRA

ló
re va
r
e
k
i
l
As
tette
tekin

RÉGI BÚTOR ÚJ KÜLSŐBEN

LÁGY DEKORFESTÉK
BEMUTATÓ A PIKTORBAN

ült
Kibőv tta:
ale
színp zín
46 s

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

A Pentart szakemberei kisebb bútordarabokon mutatják be a kréta hatású
festéket és más hobbi dekortechnikákat.

ÚJ
SZÍ

NEK

OKTÓBER 12-13.

•
•
•
•
•

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

1750 Ft helyett

1390 Ft

pénteken 10.00-16.30 óráig,
szombaton 8.30-12.30 óráig

230 ml | 6043 Ft/l

2890 Ft helyett

Kövess minket!

2350 Ft

500 ml | 4700 Ft/l

Befejező viasz

Lazúrgél

PENTART
1590 Ft helyett

1290 Ft

125 ml | 10320 Ft/l

PENTART

Lágy, paszta állagú,
selymes fényű felületet ad
• dekortárgyak festés utáni
védőkezelésére (nem
mindenapi használatú)
• puha ronggyal kell
bedörzsölni

Gél állagú, vizes alapú lazúr színt és
védelmet ad fa tárgyainknak
• Természetes hatású:
látszik a fa erezete
• Lakkozásra nincs szükség:
díszítésre is alkalmas
(stencilezés)
• Kül-és beltérre
• 8 színben
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Táblafesték

750 Ft helyett

590 Ft

PENTART
Vízbázisú festék fára, falra,
papírra, feszített vászonra

100 ml | 5900 Ft/l

• a festett felület táblakrétával
írható, a felirat vizes ruhával
könnyen letörölhető
• fekete, türkiz, vörösbor
és zöld színben
1590 Ft helyett

1290

Ft

230 ml | 5609 Ft/l

Decoupage
ragasztólakk
PENTART
1490 Ft helyett

1190 Ft

230 ml | 5174 Ft/l

Chalk Finish Paint
kréta festék spray

TIPP

PINTYPLUS
Szinte bármely felület
könnyű és gyors dekorálására
• fa-, bútorlap-, vászon, vas-, műanyag-,
tábla felületek és akár üveg festésére is
• vízbázisú, ezért nem marja meg
a polisztirol felületeket sem
• maximális fedés és gyors száradás
• 18 színben

ÚJ
MÉK

Decoupage papírhoz, szalvétához
és rizspapírhoz is alkalmazható
ragasztó és lakk egyben
• selyemfényű
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2650 Ft helyett

2250 Ft

2390 Ft helyett

400 ml | 5625 Ft/l

1990 Ft

2650 Ft helyett

400 ml | 4975 Ft/l

TER

wax

2250 Ft

400 ml | 5625 Ft/l
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lakk

SZILIKONFORMA ÖNTÉS HÁZILAG

ÚJ

2K önthető szilikongumi
SILORUB | DS F-20 / 30 és DS K / K FOOD katalizátor

ÉK
ERM

T

4690 Ft helyett

3990 Ft

990 Ft helyett

850 Ft

1 kg

50 ml | 17000 Ft/l

DS F-20 és DS F-30

DS K katalizátor

Közepesen lágy, nyers színű szilikongumi
részletgazdag és finom formák öntéséhez
• katalizátor hozzáadásával gumiszerűen
rugalmas, hőálló, puha, vágható anyaggá válik
• kötési idő: 24 perc
• Ajánljuk:
-- épületszobrászatban: közepes nagyságú
formákhoz, gipszstukkók készítéséhez
-- emlékplakettek, érmék reprodukálásához
-- műlép készítéséhez
-- dekorációhoz: apró figurák, képkeretek,
szappan- és gyertyakészítéséhez
-- állati és növényi lenyomatok készítéséhez

Formaleválasztó
folyadék
SILORUB | SEPARATOR

TIPP
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• segítségével
könnyedén,
sérülésmentesen kivehető a
gumiformából a
kész megszilárdult gipsztárgy

ÚJ
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SZILIKONGUMI
TERMÉKBEMUTATÓ
A PIKTORBAN
Saját bonbonkészítő formát szeretnél?
Szakemberünk lépésről lépésre
bemutatja hogyan készíthetsz
egyszerűen és gyorsan saját öntőformát a speciális szilikongyantából.

OKTÓBER 19.

1590 Ft helyett

2790 Ft helyett

1350 Ft

pénteken 10-17 óráig

2390 Ft

Kövess minket!

50 ml | 27000 Ft/l

1l

DS K FOOD
katalizátor

OTTHONOK VINTAGE
STÍLUSBAN
Vintage Effect festék
BONDEX
Visszaállítja a kifakult, megkopott
fafelületek patináját és különleges,
régies külsőt kölcsönöz
• kiemeli a fa erezetét
• könnyen tisztítható,
mosható felületet kapunk
• 5 színben

TIPP

4290 Ft helyett
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3850 Ft helyett

3490

Ft

3890 Ft

500 ml | 7780 Ft/l

Metal / Patina Effect Wax
BONDEX

2690 Ft helyett

2450 Ft

250 ml | 9800 Ft/l
Patina
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VINTAGE EFFECT
NAPOK A PIKTORBAN
Hogyan dolgozz a Vintage Effect festékkel?
Megmutatjuk! Tényleg egyszerű!
A bátrak ki is próbálhatják mintadarabokon.

OKTÓBER 26-27.

250 ml | 13960 Ft/l
Metal

ÚJRA

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

pénteken 10-17 óráig,
szombaton 7-13 óráig
Kövess minket!

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

Vásárolj Dulux EasyCare és/vagy Dulux A Nagyvilág Színei készre kevert
termékeinkből legalább 10 liter mennyiségben (bármilyen kombinációban)
és AZONNAL TIÉD EGY DULUX PLÜSS KUTYUS a kasszánál!

2250 Ft helyett

1990 Ft

A plüss kutya készlet erejéig.

3 l | 663 Ft/l

6390 Ft helyett

5750 Ft

10 l | 575 Ft/l

A JÁ N L

Easycare foltálló

JUK

SZÍNKEVERÉS

DULUX
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DULUX

Rendkívül ellenálló, matt felületet
hoz létre, melyről lepereg a víz és
a legtöbb folyékony szennyeződés
• 10x jobban ellenáll a dörzsölésnek
• többszöri takarítás után is ragyogó
marad a festék színe
• kiváló fedőképesség
• lég- és páraáteresztő
• 48 színben
4850 Ft helyett

4150

Vinyl Matt
beltéri falfesték
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Kiváló fedőképességű beltéri falfesték
• mosható, dörzsálló
7190 Ft helyett

6150 Ft

2,5 l | 2460 Ft/l

13390 Ft helyett

11390 Ft

8690 Ft helyett

7390

Ft

2,5 l | 1660 Ft/l

Ft

5 l | 1478 Ft/l

5 l | 2278 Ft/l

A nagyvilág színei
DULUX

JÓ TAN

Beltéri mosható
falfesték
• kíváló fedőképesség
• tartós színek
• 56 színben
4590 Ft helyett

8150 Ft helyett

3890 Ft

6950 Ft

2,5 l | 1556 Ft/l

GLETTELÉS

AquaBead élvédő
RIGIPS | FLEXPRO

ÚJ
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690 Ft helyett

590 Ft
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5 l | 1390 Ft/l

Rikombi Kontakt
RIGIPS
Tapadásfokozó szemcsés alapozó
• növeli a gipszes vakolatok és
szárazvakolat tapadását
• monolit betonra és nem szívó
felületekre
• halványrózsaszín

TIPP

Öntapadó élvédő külső
élek kialakítására
10 érv az AquaBead
mellett (felhasználási videó)
• állítható szögfokú
• rögzítése gyors és
egyszerű
• 43x43 mm

4250 Ft helyett

3850

1m

Ft

5 kg | 770 Ft/kg

11990 Ft helyett

10790 Ft

15 kg | 719 Ft/kg

Rimano Plus A
RIGIPS
Univerzális glett
beltéri felhasználásra
• befejező glettelésre
• 0-10 mm vastagságban
• extra fehér
1390 Ft helyett

3850 Ft helyett

1250 Ft

3490 Ft

5 kg | 250 Ft/kg

20 kg | 175 Ft/kg

Rimano
3-6 és
6-30 mm
RIGIPS

Durva felületi
hibák simítására
• szürkésfehér

1350 Ft helyett

1250 Ft

5 kg | 250 Ft/kg

3790 Ft helyett

3450 Ft

20 kg | 173 Ft/kg
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1450 Ft helyett

1290 Ft

5 kg | 258 Ft/kg

5190 Ft helyett

4690 Ft

25 kg | 188 Ft/kg

SZERETJÜK A MELEGET
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

Szigetelő
ajtóseprű
TESA

Méretre vágva
160 Ft helyett

190 Ft helyett

230 Ft helyett

140 Ft

170 Ft

200 Ft

E-profil (1-3,5 mm)

P-profil (2-5 mm)

D-profil (3-7 mm)

fm

fm

Küszöb és az ajtó közötti
hézag szigetelője
• sima felületű padlókhoz
• 12 mm hézagméret
• műanyag, öntapadós
• 37 mm x 1m
• fehér, barna és átlátszó színben

fm

2090 Ft helyett

1790 Ft

6 méteres tekercsben
990 Ft helyett

850 Ft

1190 Ft helyett

1350 Ft helyett

6 m | 142 Ft/m

6 m | 165 Ft/m

990 Ft

1150 Ft

E-profil (1-3,5 mm)

P-profil (2-5 mm)

D-profil (3-7 mm)

db

Purfix habszalag

6 m | 192 Ft/m

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

Hőtükör
POLIFOAM
Radiátorok mögé
hő-visszaverésre
• egy oldalon alumínium
fóliával bevont
• min. 5%-kal növeli a fűtés
hatékonyságát
• 4 mm vastag
2790 Ft helyett

9 mm széles

890 Ft helyett

1290 Ft helyett

750 Ft

1090 Ft

csomag | 150 Ft/m

csomag | 218 Ft/m

15 mm széles

25 mm széles

HŐSZIGETELÉS BELTÉREN

2550 Ft

tekercs | 927 Ft/m

550 Ft

csomag | 110 Ft/m

2

0,55 x 5 m

Palmatex

Hőszigetelő és
penészgátló festékadalék

Polifoam hőtükör
felragasztásához
• univerzális, oldószeres
kontaktragasztó
• víz és vegyszerálló
• szinte minden
felülethez jól tapad

PATTEX
890 Ft helyett

750 Ft

50 ml | 15000 Ft/l

ECOMIX
Tartós megoldás a falpenésszel
szemben és hőhidak utólagos kezelésére
• belső falfelületen használva hatékonyan
segít bent tartani télen a meleget
(kerámia mikroszemcsék)
• szinte minden festékhez adagolható
• környezetbarát, nem mérgező

2190 Ft helyett

1890 Ft

5450 Ft helyett

300 ml | 6300 Ft/l

4890 Ft

Jubolin Thermo
kiegyenlítő anyag
Hőszigetelő beltéri glettanyag
• egyszerű felhordás, kézzel vagy géppel is
• javítja az energiatakarékosságot: A Jupol
Thermo beltéri falfestékkel kombinálva
csökkenti a páralecsapódást a falfelületen.

Csak
rendelésre!
5590 Ft helyett

4990

Ft

5 kg | 998 Ft/kg
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8690 Ft helyett

7850 Ft

220 g | 22227 Ft/kg

352 g | 22301 Ft/kg

2,5 liter festékhez

4 liter festékhez

Jupol Thermo falfesték
• beltéri falfesték hő-hidak
megakadályozására
• üreges töltőanyagot tartalmaz, ami
által hőszigetelővé válik így a felület
érintésre melegebb és kellemesebb
lesz, mint a környező felületek
• fehér színben
• pasztell színárnyalatokra színezhető
SZÍNKEVERÉS

14250 Ft helyett

12850 Ft

Csak
rendelésre!

5 l | 2570 Ft/l

PIKTOR FESTÉKBOLT | Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 6.00 – 17.00 | Szombat: 6.00 – 13.00
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PENÉSZ- ÉS PÁRAMENTESÍTÉS
Páramentesítő készülék

Páramentesítő párna
CERESIT

CERESIT | AERO 360°

ig
6 hét ó
t ar t
hatás

2:1 - páramentesítésítő
és illatosító
• segít szárazon tartani a
szekrényeket, cipőtárolókat,
fiókokat, táskákat
• 2 db-os
• levendula illatban

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
CERESIT | AERO 360°
2 db-os

1490 Ft helyett

2950 Ft helyett

1350 Ft

2590 Ft

2290 Ft

vanília illat

doboz | 1145 Ft/db

illatmentes

MINDENSZENTEK

l ye k ,
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k
léke elmére.
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Betűfesték
AKEMI
Vésett, faragott feliratok festéséhez
• oldószeres, tartós
• arany, ezüst, fekete és fehér színekben

3990

Ft

5290 Ft helyett

4490

Ft

2290 Ft

4250 Ft

NORMÁL készülék
20 m2

DUO készülék
40 m2

szett

Sírkő- és
műkő impregnáló
SMILING HOUSE

TIPP

4750 Ft helyett

4990 Ft helyett

szett

2750 Ft helyett

doboz | 1295 Ft/db

doboz | 675 Ft/db

2750 Ft helyett

5290

1l

Ft

100 ml | 44900 Ft/l

100 ml | 52900 Ft/l

fekete, fehér

ezüst

arany

5090 Ft helyett

4350 Ft

6190 Ft helyett

100 ml | 39900 Ft/l

Vízlepergetővé teszi a felületet,
mélyen beszívódik a kőbe,
eltömítve annak pórusait
• a felület színét, mintázatát
enyhén élénkíti
• nedves felületre is felhordható

Total Protector

Műkő tisztító
SMILING HOUSE

JÓ TU

DNI

Savtartalmú speciális tisztítószer műkő felületekre
• eltávolítja a vízkövet,
rozsdanyomokat stb.

Sírkőtisztító
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SMILING HOUSE
Savmentes sírkőtisztító elsősorban
természetes kövekhez (mészkő,
gránit, márvány)
• mesterséges (beton, műkő) kövekhez is
• kíméletes a kényes felületeknél
1090 Ft helyett

950

Ft

500 ml | 1900 Ft/l
Tombstone Cleaner

1190 Ft helyett

1350 Ft helyett

990 Ft

1150 Ft

Cast Stone Cleaner

Cast Stone Cleaner

500 ml | 1980 Ft/l

1590 Ft helyett

1350 Ft

Piskóta súroló kefe

1l

FŐKEFE

Tombstone Cleaner

430 Ft helyett

370 Ft

Építőipari neutrális szilikon
SOUDAL
Tömítésre, rögzítésre a legtöbb építőanyaghoz és többfajta műanyaghoz
• kötés után rugalmas marad és ellenáll
az időjárás hatásainak
• kiváló a tapadóereje beton, természetes kő, habarcs, vakolat, tégla, fa, üveg,
kerámia, mázas és zománcozott felület,
fém és műanyag felületeken
• nem korrodálja a fémet
• nem képez foltot a porózus felületeken
• több színben
1590 Ft helyett

1450 Ft

310 ml | 4677 Ft/l

db

Extra erős
takarófólia

nagy

SCHULLER

Paraffin

Koszorúk
alá
• 4x5 m

Gyertya
készítéshez
• 54-56˚C
• táblás
4290 Ft helyett

1350 Ft helyett

1150

Ft

db | 58 Ft/m
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3890 Ft

5 kg | 778 Ft/kg

FELKÉSZÍTÉS A TÉLRE

Lámpafelújító
lakk
BODY 523
Polikarbonát fényszórók
felületi felújítására
3190 Ft helyett

2750 Ft

400 ml | 6875 Ft/l

Kenhető
ragasztó-tömítő massza

Kenhető tömítő massza

BODY SEAL 110

Szimpla
1” ecset

BODY 999

Vízbázisú ragasztó-tömítő
az autó belső és külső részeihez

BODY

Gumi bázisú szigetelő- és
korrózióvédő tömítő

• kiváló kötő és szigetelő
tulajdonsággal
• UV sugárzásnak kitett külső
felületekhez is kiváló: pl.
ajtószárnyak, ajtólemezek
• gyorsan szárad, megőrzi
rugalmasságát és alakját is
• átfesthető

Műanyag
370 Ft helyett

320 Ft

db

VIZES

HÍGÍTÁSÚ

1890 Ft helyett

3790 Ft helyett

1590 Ft

3250 Ft

300 ml | 5300 Ft/l

Műanyag
cső üregvédőhöz
BODY

• autó fém felületeinek (motortér, tornyok, utas- és csomagtér
fenék, illesztések, hegesztési
varratok tömítésére, ill. az autó
belső burkolatainak, elemeinek
tömítéséhez
• nem UV álló!
• gyorsan szárad
• rugalmasságát hosszan tartja,
alaktartó és időtálló
• száradás után átfényezhető

1 kg

2090 Ft helyett

3590 Ft helyett

1790 Ft

2990 Ft

300 ml | 5967 Ft/l

Viaszos üregvédő
BODY 900

Alvázvédő

Viasz alapanyagú speciális
rozsda- és zajvédő anyag
• könnyen beszivárog a
résekbe, üregekben pl.
ajtók, küszöbök, motortető,
fényszóróház stb.
• repedésmentesen
és gyorsan szárad
• színtelen és barna

BODY 930

1 kg

Bitumenes gumi alapú
alázvédő, kiváló korrózió- és
kőfelverődésgátló hatással
• tökéletes tapadású anyag,
amely rugalmasságát hosszú
ideig megtartja
• csak az autó alsó részeinek
védelmére használható
• fekete

550 Ft helyett

1890 Ft helyett

1490 Ft helyett

1850 Ft helyett

470 Ft

1590 Ft

1290 Ft

1590 Ft

db

400 ml | 3225 Ft/l

400 ml | 3975 Ft/l

Téli
szélvédőmosó

Fagyálló hűtőfolyadék
PRELIX

690 Ft helyett

Védi a hűtőrendszert a fagykároktól
• korróziógátló adalékot tartalmaz
• keni a vízpumpát
• óvja a motort a túlmelegedéstől
• típusonként többféle kiszerelésben

590 Ft

590 Ft helyett

890 Ft helyett

490 Ft

750 Ft

1 kg

-35 °C

850 Ft helyett

750 Ft

1 kg

1 kg

-72°C

1 kg

2 l | 295 Ft/l
-30 °C

PRELIX
Típusonként többféle
kiszerelésben
590 Ft helyett

490 Ft

2 l | 245 Ft/l
-21 °C

450 Ft helyett

390 Ft

1l

1350 Ft helyett

1150 Ft

5 l | 230 Ft/l

-40 °C (koncentrátum)

-21 °C

koncentrátum
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Jubizol grafitos

Jubizol normál

Akril XS vakolattal

2518 Ft
3465 Ft

Akril XS vakolattal

3540 Ft

/m2

5 cm-es polisztirol lappal

/m2

8 cm-es polisztirol lappal

•
•
•
•
•

/m2

8 cm-es polisztirol lappal

/m

2

10 cm-es polisztirol lappal

Rendszerelemek

3086 Ft
4412 Ft

/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.

Kulirplast 1.8
lábazati dekor-vakolat

LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT

JUB | PREMIUM
Természetes márvány
szemcsékből (1.8 mm)

• hosszú élettartam, kiváló
UV-állóság
• nem fakul, akár gőzborotvával is tisztítható
• magas vízlepergető képesség
• hosszú ideig ellenáll a gombásodásnak, penésznek
• több színben
145550 Ft helyett

12990 Ft

25 kg | 520 Ft/kg

Lábazati hőszigetelő lap

Purhab / Pisztolyhab
SOUDAL | EASY
Gyors kötésű, nagy kiadósságú PU ragasztóhab
habbeton, tégla, gipszkarton és hőszigetelő
tábla ragasztásához
• kiválóan tapad a legtöbb építőipari felületekhez,
pl. vakolat, beton, gipsz, fa, fém és műanyagok
• stabil hab: megtapad a függőleges felületeken is
• kiváló hő- és hangszigetelő
• kül-és beltéri
• festhető

AUSTROTHERM | XPS TOP P

2650 Ft helyett

Extrudált polisztirol lap, homlokzati hőszigetelő
rendszerek lábazatának kialakítására
• Érdesített felületű:
a ragasztóanyag fokozott
tapadását teszi lehetővé
• több méretben:
20 – 80 mm-ig 1185 Ft helyett
2685 Ft helyett

1090 Ft

2450 Ft

20 mm

50 mm

m2
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DNI
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m2

750 ml | 3187 Ft/l
purhab

2790 Ft helyett

2550 Ft

750 ml | 3400 Ft/l
pisztolyhab

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

2390 Ft

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.
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