
 Alkoss 
  velünk!

Ugorj be a Piktorba  

akár csak 10 percre  

és lesd el a technikákat  

szakembereinktől!

 

 

 

 Még több  
információ:  
7. oldal

Érvényes:
2019. április 5-30-ig, illetve a készlet erejéig
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A sikerre való  

tekintettel

ÚJRA

SMILING HOUSE  
KŐ-, TÉGLA, TÉRKŐ  
IMPREGNÁLÓK  
BEMUTATÓJA DEKORFESTÉKEK  

BEMUTATÓJA>  ÁPRILIS 18. 
>  ÁPRILIS 26–27.  

pénteken 10:00 –16:30  
szombaton 8:30 – 13:00

csütörtökön  
10:30 –17:00 

VINTAGE EFFECT  
FESTÉK BEMUTATÓ
>  ÁPRILIS 12–13.

pénteken 10:00 –16:30  
szombaton 8:30 – 13:00

BONDEX 

PENTART 

Visszaállítja a kifakult, megkopott 
fafelületek patináját és különleges, 
régies külsőt kölcsönöz 
• kiemeli a fa erezetét
• könnyen tisztítható,  

mosható felületet kapunk
• 5 + 2 új színben   

(akvamarinkék és rózsakvarc)

Vintage Effect festék
BONDEX

 

     4750 Ft helyett

Ft
500 ml   |   7980 Ft/l
3990     ÚJ

SZÍNEK

Félig áttetsző metál hatású 
vagy patinás felületed ad 
• kiemeli a bútorok éleit,  

domborulatait, de elrejti  
a karcokat, foltokat

• viaszos hatású, krémszerű
• Metal: ezüst és aranybarna
• Patina: fekete és fehér (új szín)

Metal / Patina Effect Wax
BONDEX

Patina 

     2990 Ft helyett

Ft
250 ml   |   10200 Ft/l

2550     

Metal 

  4350 Ft helyett

Ft
250 ml   |   14760 Ft/l

3690     

ÚJ
S Z Í N

Még több  
információ:  
4. oldal

INGYENES

INGYENES

INGYENES



KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS, 
AUTÓ KARBANTARTÁS Személyautók  

újrafényezéséhez
• kis fémfelületek javításához
• homogén felület kialakításához
• fehér és szürke

2K akril 
korróziógátló töltő 
alapozó spray
BODY 360

 

    2650 Ft helyett

Ft

400 ml  |   5625 Ft/l
2250    

• kiváló tapadó képességű
• gyorsan száradó, rugalmas 

és könnyen átfesthető 
felületet ad

• fekete, fehér és 
szürke

Rücsi
BODY 950
Gumi bázisú, kiváló hangelnyelő, 
szigetelő és fedőképességű  
rücskösítő anyag, alvázra  
és belső elemekre

 

  1950 Ft helyett

Ft

400 ml  |   4125 Ft/l
1650    

 

    2490 Ft helyett

Ft

1 l
2150    

2K PE Finomkitt
BODY 220 Fém felületek kisebb hibáinak 

javításához, lezárásához
• tökéletes felületet, peremeket, 

széleket készíthetünk vele
• könnyű csiszolni
• műanyag elemek, lökhárítók 

javításához is

   1390 Ft helyett

Ft
250 g   |   4760 Ft/kg
1190    

  3190 Ft helyett

Ft
1 kg

2750    

2K üvegszálas PE spatulakitt
BODY 250

Mélyedések, lyukak  
javításához, áthidaláshoz
• korrodált felületek kezelésére is
• gyorsan szárad, könnyű csiszolni
• nagyon ellenálló és rugalmas 

felületet kapunk

   1550 Ft helyett

Ft
250 g   |    5400 Ft/kg

1350    
  2950 Ft helyett

Ft
750 g   |    3320 Ft/kg
2490    

Viaszos üregvédő
BODY 900

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

színtelen

 1990 Ft helyett

Ft
400 ml  |    4225 Ft/l  
1690    

 

  590 Ft helyett

Ft

db
490    

Műanyag 
cső üreg- 
védőhöz
BODY

színtelen és barna

 4450 Ft helyett

Ft
1 l

3790    

Alvázvédő
BODY 930

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

   1390 Ft helyett

Ft
400 ml   |   2975 Ft/l  
1190    

   1950 Ft helyett

Ft
1 kg

1650    

• felvihető fém és fa felületekre is
• nedvességgel, sóval, mechani-

kai, kémiai és egyéb  környezeti 
hatásokkal szemben rendkívül 
ellenálló. 

• 969: vörös
• 992: fekete és szürke

Korróziógátló alapozó
BODY 969 és 992
Gyorsan száradó korróziógátló alapozó

969

  2150 Ft helyett

Ft
1 kg

1850    

992

  2290 Ft helyett

Ft
1 kg

1950    

Korant
Vizes bázisú 
rozsdaátalakító 
festék
• átmenetei korró-

zióálló védőréte-
get képez egyből 
a rozsdából

• száradás után 
fekete

   1250 Ft helyett

Ft
500 ml   |    1980 Ft/l  

990    

Gumiápoló
PREVENT

Gumiabroncsok  
(autó, motor, 
kerékpár), ill. 
gumilábbelik, 
tömlők, gumisző-
nyegek ápolására 
• gátolja a gumi  

öregedését
• visszaadja 

rugalmasságát és 
felfrissíti színét

• színtelen

1550 Ft helyett

Ft
400 ml  |   3475 Ft/l  
1390 

• Autó- és motorfestéshez, javításhoz

• Színkód alapján gyors spray töltés

• Szín hozzáállítás  
hozott minta alapján

FESD ÁT  
OTTHON!

AUTÓFESTÉK  
SPRAY TÖLTÉS 

Szerelőszalag
SCHULLER
Díszlécek felragasztására
• tükrök, táblák felszerelésére is
• több méretben:  

12 vagy 19 mm széles 
• 5 m-es tekercsben

19 mm

  750 Ft helyett

Ft
tekercs   |   130 Ft/m

650    

12 mm

  490 Ft helyett

Ft
tekercs   |   84 Ft/m

420    
SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS
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Baumacol Proof
BAUMIT

Nivello Quattro
BAUMIT
Önterülő aljzatkiegyenlítő
• 0-20 mm vastagságig
• 2-3 óra múlva járható
• 24 óra múlva  

burkolható
Vizes helyiségek (zuhanyzók) 
 burkolás előtti szigeteléséhez
• egy komponensű folyékony fólia
• beltéri felhasználáshoz 
• közvetlen a burkolat alatt

 

12650 Ft helyett

Ft
7 kg  |  1627 Ft/kg

11390   

Grund  
mélyalapozó
BAUMIT

Nedvszívás kiegyenlítő
• tapadást javító
• nem párazáró
• pormegkötő

 

6090 Ft helyett

Ft
5 kg  |   1098 Ft/kg
5490   

 

1250 Ft helyett

Ft
1 kg 

1190  
 

  3490 Ft helyett

Ft
25 kg  |  126 Ft/kg
3150   

MINŐSÉGI HIDEGBURKOLÁS 

Tartósan elasztikus  
szilikon tömítőanyag
• szerkezeti elemek dilatációs 

csatlakozásához
• UV álló
• penészedést gátló
• színtelen és 24  

(a por fugázóval 
azonos) színben

Baumacol Silikon 
BAUMIT

Por alakú fugázó1-8 mm vastagságig
• bel- és kültéren
• rugalmas, vízlepergető
• gyöngyfény hatású
• 24 színben

Baumacol PremiumFuge
BAUMIT

 normál színek

 1250 Ft helyett

Ft
2 kg  |   575 Ft/kg
1150   

 normál színek

 2590 Ft helyett

Ft
5 kg  |  470 Ft/kg

2350   

 normál színek

 2550 Ft helyett

Ft
300 ml  |  7633 Ft/l
2290   

intenzív színek

3350 Ft helyett

Ft
300 ml  |   9967 Ft/l
2990   

MINŐSÉG FELÜLETEK AJÁNLJUK

Baumit One burkolatragasztó

normál csempékhez, 
mázas kerámia-
lapokhoz

normál igénybevételre

függőleges és vízszintes  
felületen is használható

Baumit Flexo burkolatragasztó

normál 
flexibilis

csempékhez,  
mázas kerámia- 
és greslapok, 
mozaikok

fokozottabb igénybevételű 
felületekre pl. padlófűtés,  
fedett terasz

max. 30x30 cm-es  
lapméretig

Baumacol FlexUni burkolatragasztó

magas
flexibilis

mindenféle 
burkolathoz

természetes  
kövekhez

nagy igénybevételű 
helyiségekhez is

padlófűtéshez, teraszokhoz

meglévő burkolatra  
ragasztására is 

Baumacol FlexTop burkolatragasztó

prémium
flexibilis

mindenféle  
burkolathoz

természetes  
kövekhez

extrém igénybevételnek  
kitett felületekhez

teraszokhoz, medencékhez
padlófűtéshez, homlokzatra

meglévő burkolatra  
ragasztására is

BURKOLATRAGASZTÁS KÜLTÉREN-BELTÉREN

 

 1250 Ft helyett

Ft
25 kg  |   46 Ft/kg
1150   

 

   3250 Ft helyett

Ft
25 kg  |  118 Ft/kg
2950   

 

4350 Ft helyett

Ft
25 kg  |  158 Ft/kg
3950   

 

 1290 Ft helyett

Ft
5 kg  |   238 Ft/kg
1190   

 

590 Ft helyett

Ft
5 kg  |   110 Ft/kg
550   

 

2550 Ft helyett

Ft
25 kg  |   92 Ft/kg
2290   

Baumacol 
Protect
BAUMIT

Teraszok, erkélyek 
burkolás előtti  
szigeteléséhez
• egykomponensű 
• kenhető szigetelés
• kül- és beltéren
• közvetlen a  

burkolat alatt

 

  19290 Ft helyett

Ft
18 kg  |  966 Ft/kg

17390   
12 cm x 10 m 

9290 Ft helyett

Ft
tekercs  |   839 Ft/m
8390   

Baumacol Strap
BAUMIT

Hajlaterősítő szalag  
vízszigetelő anyagokhoz
• fal- és padló, illetve  

szerkezeti elemek  
csatlakozásának  
megerősítéséhez

• üvegszál erősítéses
• vízzáró
• vegyszerálló

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



DEKORFESTÉKEK
BEMUTATÓJA A PIKTORBAN 

Kövess minket!

• természetes hatású:  
látszik a fa erezete

• lakkozásra nincs szükség:  
díszítésre is alkalmas  
(stencilezés)

• kül-és beltérre
• 8 színben

Lazúrgél
PENTART 
Gél állagú, vizes alapú lazúr színt és 
védelmet ad fa tárgyainknak

 

750 Ft helyett

Ft
100 ml   |    5900 Ft/l

590    

Gyors és tiszta rögzításhez otthon, 
szerelés nélkül és biztonságosan

Click&Fix
PATTEX  |  ONE FOR ALL 

 

1390 Ft helyett

Ft
30 g  |   39666 Ft/kg
1190   

ÚJ
TERMÉK

CSAK EGY KLIKK ÉS FIX! 

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

Antikkő glett
Természetes ásványőrleményt 
tartalmaz
• nagy igénybevételnek  

kitett felületek  
bevonására is kiváló

Homokkő glett
Természetes eredetű  
márványőrlemény alapú
• anyagában színezve, vagy utólag 

lazúrozva, mintázva a homok- 
kőhöz hasonló bevonatot ad

Márvány glett
Finomított oltott mész alapú
• ötvözi a hagyományos  

és modern megoldásokat

 

  7690 Ft helyett

Ft
5 kg  |   1310 Ft/kg
6550  

 

   6190 Ft helyett

Ft
5 kg  |  1058 Ft/kg
5290  

 

  3350 Ft helyett

Ft
2 kg  |   1425 Ft/kg
2850  

Metáleffekt festék
PLATINUM DECOR

A festett felület a fém látványát 
és érzetét kelti
• kiválóa mintázáshoz és  

sablonozáshoz is
• kiadósság: 4-5 m2 / l / 2 réteg
• arany, bronz, ezüst, sárga-  

és vörösréz, gyöngyház színekben

 

5590 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   6333 Ft/l
4750   

• a festett felület táblakrétával 
írható, a felirat vizes ruhával 
könnyen letörölhető

• fekete, türkiz, vörösbor  
és zöld színben 

Táblafesték
PENTART 
Vízbázisú festék fára, falra, 
 papírra, feszített vászonra

 

    1590 Ft helyett

Ft
230 ml  |   5609 Ft/l
1290   

• 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 

 

   1750 Ft helyett

Ft
230 ml   |   6043 Ft/l
1390    

A Pentart szakembereivel otthon  
is alkalmazható dekortechnikákat  
mutatunk be mintadarabokon.  

ÁPRILIS 26-27.   
pénteken 10.00-16.30  óráig,  
szombaton 8.30-12.30 óráig

SAJÁT KEZŰ DEKORÁCIÓ

INGYENES
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Fix All High Tack 
SOUDAL

Nehéz tárgyak 
ragasztásához
• extrém  

magas kezdeti 
tapadóerő

• fehér

2750 Ft helyett

Ft
290 ml   |  8586 Ft/l  
2490    

A nagyvilág színei
DULUX

Beltéri mosható  
falfesték
• kíváló  

fedőképesség
• tartós színek
• 56 színben

 8490 Ft helyett

Ft
5  l   |   1450 Ft/l

7250      
  4850 Ft helyett

Ft
2,5  l   |   1660 Ft/l
4150     

 

  

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

  4990 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   1700 Ft/l
4250   

    8990 Ft helyett

Ft
5 l   |   1530 Ft/l

7650     

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

2850 Ft helyett

Ft
3 l  |  817 Ft/l

2450       

7990 Ft helyett

Ft
10 l  |  679 Ft/l

6790

TALÁLD MEG ÖNMAGAD

FIX ÉS GYORS

Akril Express
SOUDAL
10 perc után festhető
• vakolat, tégla, beton 

rések kitöltésére

750 Ft helyett

Ft
280 ml   |  2464 Ft/l  

690    

Tükörragasztó
SOUDAL
Vízálló, gyorskötésű
• tükörfalakhoz is

1090 Ft helyett

Ft
310 ml   |  3194 Ft/l  

990    

T-Rex szerelőragasztók 
SOUDAL
Szálerősített,  
nagy erejű szerelőragasztók

 - Azonnali: Nehéz elemek ragasztására. 
Falborítás, szegőléc (fa és PVC), dekorlap, 
kábelcsatorna rögzítésére.

 - Gyorskötésű: Falborítás, szegőléc  
(fa, PVC), ill. ablakpárkány, takaróléc 
ragasztására (PVC, alumínium).

 - Transzparens: Kifejezetten porózus 
felületekre alkalmas.

Azonnali

1790 Ft helyett

Ft
380 g   |  4342 Ft/kg
1650    

Gyorskötésű

1650 Ft helyett

Ft
380 g   |  3921 Ft/kg
1490    

Transzparens

1490 Ft helyett

Ft
310 g   |  4355 Ft/kg
1350    

Fix All Ultra
SOUDAL

Rugalmas anyagok: gumi, bőr, műbőr, 
textília, vászon, ragasztására stb.
• áttetsző anyagok (üveg), ill. parafa,  

fa, fém, műanyag, porcelán,  
kerámia ragasztására

• vízálló
• átlátszó

1450 Ft helyett

Ft
20 g   |   64500 Ft/kg
1290

Fix All Turbo 
SOUDAL
Magas ragasztóerő 
már a 20. perctől
• szupergyors
• fehér

3350 Ft helyett

Ft
290 ml   |  10310 Ft/l  
2990    

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

Fix All Crystal 
SOUDAL
Kristálytiszta  
ragasztó és tömítő
• színtelen

1490 Ft helyett

Ft
125 ml   |  10800 Ft/l  

1350    
2990 Ft helyett

Ft
290 ml   |  9276 Ft/l  
2690    

5PIKTOR FESTÉKBOLT 



FAFESTÉS
Kül- és beltéri fafelületek (ajtó,  
ablak, zsalugáter, faház, oromdeszka, 
kerítés, lambéria, kerti bútor stb.) 
hosszantartó védelmére
• selyemfényű
• kiemeli és engedi látszani a fa erezetét
• UV álló
• védi a fát az időjárás káros hatásaitól
• több színben

Vastaglazúr
FACTOR

2in1 alapozó és vékonylazúr
FACTOR Alapozó és selyemfényű 

lazúr egyben, kemény- és 
puha fafelületekre 
• pl. faház, épületasztalos 

ipari termék, kerti épít-
mény, kerítés, fűrészáru 
stb. kül- és beltéren

• több színben

 

2450 Ft helyett

Ft
0,75 l   |  2867 Ft/l
2150   

 

3390 Ft helyett

Ft
0,75 l   |  3853 Ft/l
2890   

 

 8190 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   2796 Ft/l
6990     

Pergola Fafesték
FACTOR
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

Akár 5 éven  

keresztül tartós  

bevonatot biztosít 

átfestés nélkül.

TIPP

 

3650 Ft helyett

Ft
0,75 l   |  3987 Ft/l
2990   

 

11450 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   3900 Ft/l
9750     

ÚJ
TERMÉK

GARÁZS FELÚJÍTÁS

• 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

 

3690 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l   |  4200 Ft/l
3150  

 

11790 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |  3996 Ft/l
9990  

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

 

2690 Ft helyett

Ft

1 l
2290     

 

8950 Ft helyett

Ft

4 l   |   1898 Ft/l
7590     

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

Univerzális  
mélyalapozó 1:1
VALMOR
Porlekötésre és a foltosodás  
megakadályozására festés előtt 
• kül- és beltéren: tégla, cserép, vakolat, 

homlokzat, lábazat, gipszkarton, beton, stb.  
impregnálására is

750 Ft helyett

Ft
1 l

650  
2850 Ft helyett

Ft
5 l  |  490 Ft/l

2450  

Közvetlenül a rozsdás felületre:  
alapozó és fedőfesték egyben
• fémre, fára, alumíniumra is 
• ipari környezetben is
• korábban festett felületre is
• gyorsan szárad
• kiválóan fed
• több színben

Rapid zománcfesték 
COROR

ROZSDA ELLENI VÉDELEM

 

3650 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l   |  3987 Ft/l
2990  

 

11890 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |  3996 Ft/l
9990  

Oldószeres alapozó fém, alumínium és horganyzott felületre
• vastag bevonat - tartós védelem
• hegeszthető
• hígítható:

 - nitrohígítóval (gyorsan szárad) iparosoknak
 - lakkbenzin hígítóval (lassabban  

szárad) lakosságnak
• 5 színben

Rapid korróziógátló alapozó
COROR

 

3290 Ft helyett

Ft-tól

0,75 l   |  3720 Ft/l
2790  

 

8890 Ft helyett

Ft-tól

2,5 l   |  3020 Ft/l
7550  
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Közvetlenül a rozsdás felületre:  
alapozó és fedőfesték egyben
• fémre, fára, alumíniumra is 
• ipari környezetben is
• korábban festett felületre is
• gyorsan szárad
• kiválóan fed
• több színben

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

felhordható

Univerzális
impregnálószer
SMILING HOUSE

Universal

4890 Ft helyett

Ft

1 l 
4150    

Színmélyítő  
impregnálószer
SMILING HOUSE
Színmélyítő balzsam, kiemeli  
a kövek mintázatát, textúráját  
(mintha vizes lenne)
• sötétebb kövekhez ajánljuk
• vízlepergetővé válik  

a felület

Stone Balsam

5990 Ft helyett

Ft

1 l 
4990    

KŐIMPREGNÁLÓK

Termés- és természetes 
kövek impregnálására
• vízlepergető felület
• magas ellenálló képesség 

a környezeti hatásokkal 
szemben

• engedi lélegezni a követ
• kimagasló UV védelem

Terméskő impregnáló
SMILING HOUSE

Stone Protector

1790 Ft helyett

Ft
1 l 

1550 

Vízlepergető és 
 lemosható felületet ad
• termés- és bányászott  

kövek védelmére
• a természetes légzést  

nem gátolja

Viaszos  
kőimpregnáló
SMILING HOUSE

Stone Wax

4790 Ft helyett

Ft

1 l 
3990    

Színmélyítő és fényes  
hatású impregnálószer
• nedves hatást is kelt
• vízlepergetővé teszi a felületet
• a kezelt felület időjárásállóvá,  

öntisztulóvá válik, és sokáig  
őrzi eredeti szépségét

Mélyfény
SMILING HOUSE

Deep Shine

4390 Ft helyett

Ft

1 l 
3750    

Lakkbevonat kő, műkő, beton, tégla felületek 
vízlepergető védelmére kül- és beltéren
• csillogó, fényes hatást kölcsönöz 
• függőleges falfelületekhez ajánljuk
• a bevonat ellenáll az időjárás viszontagságainak
• UV álló

Kőlakk
SMILING HOUSE

Stone Varnish 

7990 Ft helyett

Ft

1 l 
6790    

Beltéri természetes kő, dísztégla, műkő felületek 
színének mélyítésére
• a kezelt építőanyagok nedves hatásúvá válnak
• függőleges falfelületekhez ajánljuk pl. nappaliba 

díszítő falakra, melyek könnyebben takaríthatók 
lesznek, nem áll meg a por rajta

Nedves hatású impregnálószer
SMILING HOUSE

Wet Effect

5890 Ft helyett

Ft

1 l 
4990    

Vízlepergetővé teszi a fe-
lületet, mélyen beszívódik 
a kőbe, eltömítve annak 
pórusait
• a felület színét, mintázatát  

enyhén élénkíti
• nedves felületre is  

felhordható

Sírkő- és  
műkő impregnáló
SMILING HOUSE

Total Protector

5690 Ft helyett

Ft
1 l

4850   

Sírhelyek,

kripták, műem-

lékek felületének 

védelmére.

TIPP

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 

3450 Ft helyett

Ft
1 l 

2950    

SMILING HOUSE 

KŐ-, TÉGLA, TÉRKŐ 
IMPREGNÁLÓK BEMUTATÓJA
Hogyan használjuk a kőápolókat? 
Hogyan lesz könnyen tisztítható a téglafal?

ÁPRILIS 18. 
csütörtökön 10.30-17 óráig 

INGYENES
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 Jubizol GRAFITOS  
rendszerelemek

Jubizol NORMÁL  
rendszerelemek

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

10 cm-es  
EPS grafitos polisztirol lap

10 cm-es  
EPS polisztirol lap

  Ft /m2   4113

HŐSZIGETELŐ  
RENDSZER

Ft /m2   3546

PRÉMIUM
MINŐSÉG

1.  Mindent megkapsz egy helyen  
(kiegészítőket is: kezdősínt, élvédőt, dűbelt, stb.)

2.  Azonnal viheted készletről

3.  A vakolatot több ezer színből választhatod ki

4.  Mennyiségi kedvezményt adunk még az akciós rendszerárból is 
(pl. 200 m2 felett -4%)

5.  Időtálló minőséget kapsz  
(10 év garancia)

6.  Ingyen házhoz szállítjuk  
(részletek a honlapunkon  
vagy az üzletben)

7.  Ha elfogyott a vakolat  
a munka közben, röpke  
percek alatt tudjuk  
ugyanazt a színt  
kikeverni

Miért a PIKTORban érdemes megvenni?

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

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

     1135 Ft helyett

Ft
m2   

1045     
50 mm

   2575 Ft helyett

Ft
m2   

2350   
  14550 Ft helyett

Ft
25 kg  |   520 Ft/kg  

12990

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

• hosszú élettartam, kiváló UV-állóság
• nem fakul, akár gőzborot-vával is tisztítható
• magas vízlepergető képesség
• hosszú ideig ellenáll a gombásodásnak, 

penésznek
• 10 színben készleten, többi rendelésre

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! 
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak. 
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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.

Polisztirolvágó hőkés
DEDRA  |  DED7520
Forró, kézi polisztirolvágó kés
• állítható vágáshossz 
• hőteljesítmény: 450°C
• max. hossz 180 mm
• teljesítmény: 220 W

 

  25 990 Ft helyett

Ft
db

21990    

LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT

Azt már  

úgyis tudod,  

hogy a minőségi  

hőszigeteléssel

• pénzt spórolsz magadnak

• kellemes klíma lesz  

a lakásodban

• értékesebb lesz  

a házad

1 0év
Garancia


