
 

 

 

 

D-C-FIX | CERAMICS

ÖLTÖZTESD ÁT  
AZ OTTHONOD
Csempe- vagy kőburkolat  
hatású dekortív falburkolat 
konyhába, fürdőszobába

3D FALPANEL
Festhető, dekoratív falburkolat

PIKTOR BISZTRÓ
A FÉSZEK ÁRUHÁZBAN 

Még több  
információ: 3. oldalMég több információ: 2. oldal

Érvényes:
2019. február 8-28-ig, illetve a készlet erejéig
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Isteni a kávénk!  
Kóstoltad már?

• egyedi megjelenést biztosít
• könnyen tisztítható
• méretre szabható
• több mint 10-féle mintázat

67,5 cm széles 

 1750 Ft helyett

Ft
fm

1490

Könnyű és gyors dekorálásra

KRÉTAFESTÉK SPRAY
PINTYPLUS | CHALK PAINT

RAGASZTÁSA

Metylan üvegszövet-  

és textiltapéta  

ragasztóval

TIPP

ÚJ
TERMÉK



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

 

    4490 Ft helyett

Ft
500 ml   |    7780 Ft/l
3890    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 

    2850 Ft helyett

Ft
250 ml   |   9800 Ft/l
2450    

Metal 

 3990 Ft helyett

Ft
250 ml   |   13560  Ft/l

3390    

RÉGI BÚTOR  
ÚJ KÜLSŐBEN

Régi, kedvenc  

bútoroknak különleges 

shabby chic hatást  

kölcsönözhetünk  

vele.

TIPP

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

Krétafesték spray
PINTYPLUS | CHALK PAINT

ÚJ
TERMÉK

 

  2390 Ft helyett

Ft
400 ml  |   4975 Ft/l

   1990

Rozsdahatású 
szórófesték
MASTON

Rozsda hatású 
szórófesték
• fa, fém, üveg  

felületek festésére
• bel- és kültérre egy-

aránt, de az időjárási 
hatásokkal szemben  
korlátozottan ellenálló

• gyorsan szárad,  
tökéletesen fed

• kb 1 m2 felületre 
elegendő

ÚJ
TERMÉK

Kőhatású  
szórófesték
MASTON

Szemcsés, dekoratív  
bevonatot képez,  
mely természetes kő  
(homokkő, márvány, gránit) 
hatását kelti
• fa, fém, üveg, beton, tégla,  

karton, fonott tárgyak festésére
• beltérre alakalmas
• kb 1 m2 felületre elegendő

    5250 Ft helyett

Ft
400 ml  |   10475 Ft/l

4190     

 3350 Ft helyett

Ft
400 ml  |   6725 Ft/l
2690     

Öntapadó  
dekorfólia
D-C-FIX
Egyszerűen és gyorsan  
felhelyezhető dekorációs fólia
• a fólia ragad fára (bútorra), fémre  

(háztartási eszközökre), csempére, üvegre, 
tükörre, de akár falra is

• méterben kapható
• többféle szélességben
• otthon könnyen méretre szabható
• típusok:

 - Classic: fa-, márványmintázatú, sima,  
pöttyös stb., matt és fényes kivitelben

 - Metal: fémes hatású
 - Glass: üvegre (bepillantás ellen)

45 cm széles 

590 Ft helyett

Ft-tól
fm

490  

Villámgyorsan 

felújíthatók  

vele a régi ajtók, 

szekrények.

TIPP
ÖLTÖZTESD ÁT

EGYEDI DEKORÁCIÓ

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
SZÍNEK

A krétafestékes  

felületet PINTYPLUS 

Chalk matt lakkal  

vagy Chalk waxszal 

még tartósabbá  

tehetjük. 

TIPP

ÚJ
S Z Í N
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Egy vadonatúj, modern és 

hangulatfokozó irányzat a 

falburkolásban. A pár centire 

kiemelkedő minták fény-árnyék 

hatásukkal felkeltik az  

érdeklődést és festéssel,  

megvilágítással számtalan  

variációs lehetőséget  

nyújtanak.

ÚJ DIVAT

3D falpanelek
Fehér, 50x50 cm-es 
polisztirol lap
• bármely vízbázisú 

festékkel festhető
• 1 csomag = 2 m2

TROJKAT

FALA

DEKORATÍV FALBURKOLAT

KRATER

KWADRAT

LOTOS

PLED

 995 Ft helyett

Ft
m2 

795     

Habkönnyű, ragasztható polisztirol profilok 
nútjukban elvezethető a led szalag 
• 2 méteres szál 
• a led szalag nem tartozék
• kiegészítők rendelésre:  

belső- és külső sarokelemek

Díszlécek  
rejtett LED világításhoz
BLUEDECOR

• 130 x 62 mm 

202 díszléc 

 

1890 Ft helyett

szál  |  795 Ft/m
1590    

Gyorskötő akril tömítő
MESTER

Fugák, hézagok, rések,  
repedések kitöltésére
• átfesthető 3-4 perc múlva
• fa, beton, tégla, vakolat, csempe,  

kemény PVC felületre
• gipszkarton felületekhez
• kül- és beltérre
• fehér színű

 750 Ft helyett

Ft
310 ml  |   2097 Ft/l

650    

Csiszolható akril
MESTER
Ledes díszléc profilok  
hézagolásához ajánljuk
• krémes állagú, átfesthető
• törtfehér

 

   690 Ft helyett

Ft
310 ml  |  1903 Ft/l

590   

Stukkó ragasztó
METYLAN 
Erős ragasztó díszlécek, 
rozetták ragasztására és 
réskitöltésére is
• átfesthető
• száradás után fehér

 

    990 Ft helyett

Ft
400 g  |   2125 Ft/kg
   850

Lágy és  

egyenletes fényt 

nyújtó mennyezet 

vagy oldalfal világítás 

kiépítéséhez.

AJÁNLJUK

• 132 x 64 mm 

205 díszléc 

• 129 x 63 mm 

209 díszléc 

JÓ TANÁCS

Hangulatosabbá  

tehetjük belső tereinket. 

A nagyobb saroklécek 

mögött akár vezetékeket 

is elvezethetünk.

HANGULATTEREMTÉSHEZ

 

1890 Ft helyett

Ft
szál  |  795 Ft/m

1590    

 

1890 Ft helyett

Ft
szál  |  795 Ft/m

1590    
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Diszperziós beltéri falfesték
• kiváló páraáteresztő képesség
• fehér
• pasztell színekben  

azonnali színkeveréssel

Jupol Matt
JUB

  3690 Ft helyett

Ft
5 l  |  670 Ft/l

3350     
  6350 Ft helyett

Ft
15 l  |   393 Ft/l

5890     

Nagy felületek 

 festéséhez kisebb  

igénybevétel  

mellett.

TIPP
TISZTASÁGI FESTÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

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

azonnali színkeveréssel

Jupol Classic
JUB

  4250 Ft helyett

Ft
5 l  |   770 Ft/l

3850   

 7750 Ft helyett

Ft
15 l  |   479 Ft/l

7190     

Nagy felületek 

 festéséhez magas 

igénybevétel  

mellett.

TIPP

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Páramentesítő párna
CERESIT

2:1 - páramentesítésítő  
és illatosító
• segít szárazon tartani a 

szekrényeket, cipőtárolókat, 
fiókokat, táskákat

• 2 db-os

levendula illat

      1550 Ft helyett

Ft
doboz  |   695 Ft/db
1390     

6 hétig  

tartó  

hatás

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

Páramentesítő készülék
CERESIT | AERO 360°

Páragyűjtő  
tabletta
CERESIT | AERO 360°
2 db-os

NORMÁL készülék
20 m2

   2890 Ft helyett

Ft
szett

2450      
DUO készülék

40 m2

  5250 Ft helyett

Ft
szett

4490      

vanília illat

 3090 Ft helyett

Ft
doboz  |   1395 Ft/db

     2790

illatmentes

    2890 Ft helyett

Ft
doboz  |    1225 Ft/db

2450     

PENÉSZ ÉS PÁRA ELLEN

JÓ TUDNI

 

Penészes, gombás vagy 
erre érzékeny falfelületeknél 

érdemes olyan anyagokat 
használni, amely engedi  
a falban lévő nedvesség 

kipárolgását így megaka-
dályozva a penész 

megjelenését.

Jubocid adalékszer 
JUB
Penészgátló adalékszer  
megelőzéshez
• pl. fürdőszobába
• bármilyen belső falfestékbe, 
• 500 ml adalék kb. 8 liter  

falfestékhez elegendő

1250 Ft helyett

Ft
500 ml  |   2300 Ft/l
1150 

Ha elegendő a felületi 

kezelés, az Algicid Plus-szal 

megoldható a penészmen-

tesítés (min. 2x-i kezelés), 

majd jöhet a festés  

Jupol Citro falfestékkel 

(szintén 2x-i festés  

ajánlott)!

TIPP

Algicid Plus 
JUB
Penész, alga eltávolítására
• megszünteti a fertőzést
• azonnali hatás, hosszan tartó 

védelem bel- és kültéren 
• fertőtlenítő hatású
• átlátszó

  3090 Ft helyett

Ft
500 ml  |   5580 Ft/l
2790 

Penészesedést gátló  
belső falfesték
• kiváló páraáteresztő képesség
• citromos illatú
• szárazon dörzsálló
• fehér
• pasztell színekben azonnali  

színkeveréssel

Jupol Citro
JUB

 2790 Ft helyett

Ft
2 l  |   1275  Ft/l

2550   
  5790 Ft helyett

Ft
5 l  |   1050 Ft/l

5250     
SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

    550 Ft helyett

Ft
1 kg

490   
    1550 Ft helyett

Ft
3 kg  |   463 Ft/kg

   1390

Jubolin glettanyag
JUB Diszperziós glett beltéri falfelületek 

finom kiegyenlítésére és simítására
• kisebb horpadások, repedések,  

lyukak, hézagok kitöltésére is
• felhasználásra kész
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GYORSAN SZÁRADÓ 
FESTÉKEK BÚTORRA

Trinát Aqua  
univerzális alapozó
TRILAK Gyorsan száradó, könnyen 

csiszolható  
alapozó kül- és beltérre
• új, vagy felújítandó ablak-

keretek, ajtók, és egyéb 
kemény- vagy puhafa  
felületek alapozására

• fehér színben

    2790 Ft helyett

Ft
0,75 l  |   3186 Ft/l
2390     

Trinát Aqua időjárásálló  
zománcfesték
TRILAK

Gyorsan száradó,  
vizes bázisú zománcfesték  
kül- és beltérre
• fa és fém felületekre
• gyerekjátékra is festhető
• nagy fedőképesség
• rugalmas bevonatot ad
• több színben

magasfényű

  3490 Ft helyett

Ft
1 l

2990     
selyemfényű

3450 Ft helyett

Ft
1 l

2990     

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

Parkettlakk
HARZO 

Vizes bázisú parketta-  
és bútorlakk, kemény  
és puhafára
• parketta, bútor, ajtó, lambéria 

és egyéb fafelületekre
• tartós védelem: kopásálló
• vízzel hígítva saját alapozója-

ként alkalmazható
• matt, selyemfényű és 

magasfényű változatban

 1490 Ft helyett

Ft-tól
0,25 l  |   5400 Ft/l

1350    

 4290 Ft helyett

Ft-tól
1 l

3890    

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

PARKETTA FELÚJÍTÁS

Parketta fugázó  
és tömítő
MESTER
Lakkozott, kezeletlen és 
laminált parkettához
• csiszolható
• lakkozható
• ragaszthatunk is vele
• 8 színben

 1190  Ft helyett

Ft
310 ml  |  3193 Ft/l

990    

Gyorsan száradó, vizes  
bázisú korróziógátló 
alapozó  
• hosszan tartó védelmet 

nyújt a rozsda ellen
• fehér, szürke és vörös 

színben

Trinát Aqua  
korróziógátló alapozó
TRILAK

 

 4290 Ft helyett

Ft
1 l

3650   VIZES
HÍGÍTÁSÚ

Univerzálisan alkalmaz-
ható, matt fényű fa- és 
fémfesték
• bel- és kültéri
• kevésbé igénybe vett 

felületekre ajánlott
• bevonata mérsékelten 

időjárásálló
• rugalmas és kiadós festék
• 7 színben

Trikolor Aqua Matt
TRILAK

 

  2790 Ft helyett

Ft
1 l

2390   

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

Kisebb hibák javítására 
• fára fémre, falra, alumíniumra
• könnyen csiszolható
• gyorsan szárad

Javítótapasz 
HARZO FIX

 1250 Ft helyett

Ft
750 g  |   1533 Ft/kg
1150    

Durva hibák javítására
• fára fémre, falra, alumíniumra
• horganyra, betonra
• könnyen csiszolható
• gyorsan szárad

Kiegyenlítő és tömítő anyag
HARZO FIX

 1250 Ft helyett

Ft
750 g  |   1533 Ft/kg
1150    

JÓ TUDNI

 

a csiszolás során  
keletkező csiszolóporral  
kell összekeverni, ezért  

a fuga színe nem  
tér el a többi felület 

színétőlMix&Fill  
hézagkitöltő
BONA
Feltölthetők vele  
a fapadló kisebb hibái
• vízbázisú hézagkitöltő  

max. 2 mm szélességig
• gyorsan szárad
• könnyen csiszolható

 4790 Ft helyett

Ft
1 l

4350    

ÚJ
TERMÉK

VIZES
HÍGÍTÁSÚ
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• kandallók, tűzhelyek,  
cserépkályhák tűzteréhez

• 0-3 mm szemcsenagyságú
• agyagkötésű

Tűzálló habarcs
RATH |  C25
Samott téglák falazásához

1490 Ft helyett

Ft
5 kg  |   270 Ft/kg
1350   

Füstcsövek és kiegészítő idomok 
• 600°C-on beégetett festés
• fekete szín

faldugók  

füstcső bilincsek

szűkítők

KÍNÁLATUNKBAN 

MÉG

1. osztályú bükk  
fűrészporból és faforgácsból
• lényegesen jobb hatásfokkal 

ég, mint a fa

Fabrikett 

1090 helyett

Ft
10 kg  |   99 Ft/kg
990    

0,5 mm falvastagságú
Ø=105-120-130-150 mm

1 mm falvastagságú
Ø=120-130-150-160 mm

Füstcső:  
250-400-800 mm
hosszban

Füstcső:  
300-500-1000 mm 
hosszban

Könyökcső:  
90 vagy 120 fokos

Könyökcső:  
90 vagy 120 fokos

Falhüvely Falhüvely

Csőrózsa Hőfokozó dob:  
800 mm hosszú

Csőbilincs Szűkítő csőhöz

/ db
Ft-tól1390   / db

Ft-tól2350   

/ db
Ft-tól2150   / db

Ft-tól3390   

/ db
Ft-tól1090   

/ db
Ft-tól9450   

/ db
Ft

/ db
Ft-tól890   

/ db
Ft-tól850   

/ db
Ft-tól990   1590   

AZ OTTHON MELEGE 

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

20 mm

  430 Ft helyett

Ft-tól
db

390  

Extra erős  
tisztítóhatás
• csillogó felület
• tisztít és zsírtalanít

Kandallóablak 
tisztító
KITTFORT

 1090 Ft helyett

Ft

500 ml  |  1900 Ft/l
950  

Koromtalanító 
KONIX  
Szén és egyéb szilárd  
tüzelőanyagok égésjavítója
• folyamatosan adagolva tisztán tartja 

az égésteret és a füstjáratokat

     850 Ft helyett

Ft
1 kg

750    

Kéménytisztító kefe
• 5, 8 vagy 10 m hosszú

Kéménykefe

rugós fejjel 

 3550 Ft helyett

Ft-tól
db

3190   

drótos

2150 Ft helyett

Ft-tól
db

1950    

Hőálló ragasztó
• kályhaajtóba zsinór 

beragasztásához

Thermic 1100° C
   2190 Ft helyett

Ft
17 ml   |   114705 Ft/l

1950     

  990 Ft helyett

Ft-tól
3 m   |   263 Ft/m

790   

Kémények, kályhák, kandallók 
és cserépkályhák szigeteléséhez
• 5, 7, 8 és 10 mm vastag

Hőálló 
tömítőzsinór
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Téli  
szélvédőmosó
PRELIX

-21 °C

  590 Ft helyett

Ft
2 l  |   245 Ft/l

490   

-21 °C

  1350 Ft helyett

Ft
5 l  |   230 Ft/l

1150   

-30 °C

   690 Ft helyett

Ft
2 l  |   295 Ft/l

590   

-40 °C  (koncentrátum)

 450 Ft helyett

Ft
1 l 

390   

Típusonként többféle 
kiszerelésben

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

Fagyálló hűtőfolyadék
PRELIX

-35 °C

   590 Ft helyett

Ft
1 kg

490  
-72°C

 890 Ft helyett

Ft
1 kg

750  
koncentrátum

  850 Ft helyett

Ft
1 kg

750  

Nyeles  
jégkaparó
PREVENT 

470 Ft helyett

Ft
db  

430 

Bármely csomag- 

tartóban elfér.  

Télen minden  

utazónak  

ajánljuk.

TIPP

Autós  
hólapát

26 cm széles

3190 Ft helyett

Ft
db  

2750 
Műanyag 
hólapát

43 cm széles
élvédővel 

1890 Ft helyett

Ft
db  

1590  
Útszóró só
Ipari só
• -8°C-ig hatékony

650 Ft helyett

Ft
10 kg  |   55 Ft/kg
550  

2990 Ft helyett

Ft
50 kg  |  51 Ft/kg

2550 

Útkáli útszóró
Környezetbarát  
útszóró és jégmentesítő
• -25°C-ig hatékony
• 30-50%-kal kevesebb mennyiség szükséges
• gyors olvasztó hatás, nincs visszafagyás
• alkalmas térkövekre is

Progress  
(100% útkáli)

 2490 Ft helyett

Ft
10 kg  |   215 Ft/kg
2150  

TÉLEN IS ÚTON

  1790 Ft helyett

Ft-tól
db  

1550   

Udvartisztító 
seprű
FŐKEFE
Nyelezett
• több méretben: 300,  

400 és 600 mm  
széles

Úttisztító 
nyéllel 
FŐKEFE
Nyelezett
• 800 mm széles

Jégoldók
PRELIX / PREVENT
• szélvédők, üvegek, 

tükrök, lámpák gyors 
jégtelenítésére

kaparófejes  
jégoldó

  990 Ft helyett

Ft
400 ml  |   2125 Ft/l  

850   
szórófejes jégoldó

850 Ft helyett

Ft
500 ml  |  1500 Ft/l  

750  

ZÁRD KI A HIDEGET

úttisztító

14650 Ft helyett

Ft
db  

12450  

ÚJ
TERMÉK

Megakadályozza a hideg- és meleg  
levegő, a por és a hang ki- és bejutását
• öntapadós felületű gumi profil
• időjárás- és UV-álló, könnyen tisztítható
• tartós: 6-8 év élettartam
• fehér és barna színben

Ablak- és ajtó szigetelők
TESA

E-profil (1-3,5 mm)

 160 Ft helyett

Ft
fm  

140 
P-profil (2-5 mm)

  200 Ft helyett

Ft
fm 

170 
D-profil (3-7 mm)

230 Ft helyett

Ft
fm  

200 

Méretre vágva

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

Purfix habszalag
TESA

9 mm széles

650 Ft helyett

Ft
csomag  |  110 Ft/m

550

15 mm széles

890 Ft helyett

Ft
csomag  |  150 Ft/m

750
25 mm széles

1350 Ft helyett

Ft
csomag  |  230 Ft/m

1150

• teleszkópos nyél
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TÉLI KÜLTÉRI MUNKÁKHOZ

Mészpótló
STYRO-BOND

Falazó-és vakolóhabarcs adalék, 
oltott mész helyettesítésére,  
kiváltására
• használata lényegesen egyszerűbbé, 

kényelmesebbé teszi a helyszíni 
habarcskeverést

• 1 liter adalék kb. 300 kg oltott  
meszet helyettesít

Téli-nyári purhab 
MESTER
Mind a négy évszakban  
használható 
• télen -10 °C-ig, nyáron +35 °C-ig 
• speciális szelep:  

fektetve is tárolható,  
hosszabb szavatosság

• jó hang- és hőszigetelő

 

 1990 Ft helyett

Ft
750 ml  |    2253 Ft/l  
1690   

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

  5550 Ft helyett

Ft
25 kg  |   199 Ft/kg
4990  

Kalcidur
KEMIKÁL Szilárdulásgyorsító és  

fagyásgátló betonadalékszer
• a beton kötésidejének 

gyorsítására: a kötés kezdetét és 
végét 30-50%-kal előbbre hozza

• a szilárduló beton fagyvédelmére 
-10°C-ig

  2350 Ft helyett

Ft
6 kg  |   331 Ft/kg
1990   

 4350 Ft helyett

Ft
12 kg  |   307 Ft/kg
3690   

Hidegben 

sem kell a 

munkálatoknak 

megállnia.

TIPP

ÚJ
TERMÉK

ADALÉKSZEREK

  1650 Ft helyett

Ft
1 l 

1390   
  7990 Ft helyett

Ft
5 l  |   1358 Ft/l

   6790

alacsony  

hőmérsékleten  

végzett munkálatok 

esetén

AJÁNLJUK

Vakolat és száradásgyorsító 
koncentrátum
POLI-FARBE

Mészhelyettesítő és képlékenyítő habarcsadalék
• diszperziós és szilikon nemesvakolatokhoz
• egy flakon (100 g) száradásgyorsító 25 kg vakolathoz elegendő
• hideg időben és magas páratartalom mellett is lehetővé  

teszi a kivitelezést

  1850 Ft helyett

Ft
100 g  |   15900 Ft/kg

1590  

JÓ TUDNI

 

meghosszabbítja  
a vakolat élettartamát 

növeli a vakolat fagyállóságát

javítja a falazat hőszigetelését

csökkenti a repedezési  
hajlamot

Goldmix falszárító
VAPOREX

Víztaszító, falszárító,  
fagyálló adalékszer
• jelentősen csökkenti az elkészült  

vakolat vízfelvételét
• cement és mész-cement  

vakolatokhoz
• falazatok, lábazatok,  

pincék vakolására

2990 Ft helyett

Ft
1 l 

2690  

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. 
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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.


