
 

 

 

 

SZERETED  
A FEHÉR FALAKAT?

POLI-FARBE

MÉSZFESTÉK  
BELTÉRRE

PIKTOR BISZTRÓ
A FÉSZEK ÁRUHÁZBAN 

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

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

Érvényes:
2019. március 8-31-ig, illetve a készlet erejéig
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Finom a szendvicsünk
Kóstoltad már?

Kedvelem a 

FEHÉRET!

Kiemeli a színes bútoraimat,  

képeimet, párnáimat.

        Inkább  

       SZÍNESRE festeném!

Platinum Egyrétegű 
színes falfesték
POLI-FARBE

 

  4990 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   1700 Ft/l
4250     

Inntaler beltéri falfesték
POLI-FARBE

POLI-FARBE 

DISZPERZIÓS BELSŐ 
FALFESTÉK

EXTRA  
ÁR!

EXTRA  
ÁR!

EXTRA  
ÁR!

Ft
15 l   |   406 Ft/l

6090       
7490 Ft helyett

Ft
14 l   |   304  Ft/l

4250       
  4890 Ft helyett

Ft
14 l   |  256 Ft/l

3590       
 4150 Ft helyett



MÉSZFESTÉK

Prémium minőségű,  
vizes hígítású, matt falfesték
• jó fedőképességű, illatosított
• jó pára- és légáteresztő, mosásálló
• kiadósság: 6-8 m2 / l / 2 réteg
• extra fehér alapszínben
• több ezer pasztell színben  

azonnali színkeveréssel

Inntaler beltéri falfesték
POLI-FARBE

Megakadályozza a  
fedőfesték foltosodását

Inntaler  
diszperziós  
mélyalapozó
POLI-FARBE

 

  850 Ft helyett

Ft
1 l

790    

 

   3990 Ft helyett

Ft
5 l   |    718 Ft/l

3590       

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Problémás foltok: nikotin, korom, 
beázás és zsíros szennyeződések 
elfedéséhez
• kitűnő fedőképesség
• kiadósság: 6-8 m2 / l / 1 réteg
• magas fehérség

Inntaler Izoláló belső falfesték
POLI-FARBE

 

 3190 Ft helyett

Ft
1 l

2890 
 

13350 Ft helyett

Ft
5 l   |    2398 Ft/l

11990 

Elektromos  
festékpumpa (35 W) 
a hengerhez
• vizes hígítású anyagokhoz
• fokozatmentes  

festékmennyiség-szabályozó
• bármilyen festékes vödörből  

felszívja az anyagot
• teleszkópos nyél (120 cm)
• tömlőhossz: 3,4 m
• 25 cm-es henger
• szállítási mennyiség: 400 g/ perc
• rádiós távirányító  

az alapkészülék vezérléséhez

A FEHÉR  
NAGYVONALÚSÁGA

PPR 250  
festőhenger
BOSCH

 

43350 Ft helyett

Ft
db

22690      

A MÉSZFESTÉK 

ELŐNYEI: 

              
   Természetes anyagból készül.

Fertőtlenítő hatású. 

Penészgátló: ezért vizes, párás  

helyiségekben is kiválóan alkalmas. 

Nemcsak lakótérbe, de pincékbe,  

garázsokba is tökéletes. 

Engedi lélegezni  

a falakat.

Vakolt falak és beton felületek 
simítására 0-6 mm vastagságban
• könnyen felhordható
• repedés- és zsugorodásmentes
• kiadósság: 1 kg / m2 / mm
• magas fehérségű

Beltéri glettgipsz 0-6
POLI-FARBE

 

  1090 Ft helyett

Ft
5 kg   |    198 Ft/kg

990 
 

 3290 Ft helyett

Ft
20 kg   |   150 Ft/kg
2990  

Mész alapú glettanyag 
beton és vakolt felületek 
simítására
• kizárólag mész-  

vagy szilikátfesték alá
• környezet és  

természetbarát
• kiváló légáteresztő
• kiadósság: 1.5 kg / m2 / mm 
• fehér színű

Beltéri meszes glett
POLI-FARBE

 

  2250 Ft helyett

Ft
5 kg   |   398 Ft/kg
1990     

 

  5850 Ft helyett

Ft
20 kg   |    265 Ft/kg
5290     

Mész alapú, fertőtlenítő hatású
• környezet és természetbarát
• korábban mésszel festett felületre is
• kiváló lég- és páraáteresztő
• hengerrel felhordható
• kiadósság: 4-5 m2 / l / 2 réteg
• fehér alapszínben, mésztartalma miatt  

csak korlátozott mértékben színezhető

Mészfesték  
beltérre
POLI-FARBE

ALACSONY
ÁR

Vizes hígítású beltéri falfesték
• jó fedőképesség, matt bevonat
• jó pára- és légáteresztő
• kiadósság: 5-6 m2 / l / 2 réteg
• fehér alapszínben 
• több ezer pasztell színben 

azonnali színkeveréssel

Diszperziós belső falfesték
POLI-FARBE

 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

EXTRA  
ÁR!

EXTRA  
ÁR!

Ft
14 l   |   304  Ft/l

4250       
  4890 Ft helyett

Ft
14 l   |  256 Ft/l

3590       
 4150 Ft helyett

Ft
15 l   |   406 Ft/l

6090       
7490 Ft helyett

EXTRA  
ÁR!

A készlet erejéig
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Extra nagy fedőképességű, színes, matt 
• gyorsan szárad, mosható
• csepegésmentes (gélesített)
• illatosított
• kiadósság: 15-20 m2 / l 
• óriási színválasztékban

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

CSINÁLD MAGAD!

Mosható, dörzsálló, színes falfesték Teflon® bevonattal
• konyha, fürdőszoba, folyosó festésre ajánlott
• könnyen tisztítható (zsír, olaj, kávé, vörösbor)
• ellenáll a magas páratartalomnak, nem foltosodik
• penészgátló adalékkal
• kiadósság: 12-16 m2 / l
• 30 színben

Platinum Matt Latex  
POLI-FARBE 

 

    6190 Ft helyett

Ft
2,5 l   |    2236 Ft/l
5590       

 

   10290 Ft helyett

Ft
5 l   |    1858 Ft/l

9290       20

6

Díszléc-stukkó ragasztó
MESTER
Polisztirol és gipszstukkó  
díszítő elemekhez beltérre
• gyorsan köt, átfesthető, vakolható
• fehér színű

 

    950 Ft helyett

Ft
310 ml  |   2548 Ft/l

790    035 díszléc

  35 mm

32 mm

Díszlécek
HUNDEKOR

Polisztirol díszítő szegély fal  
és mennyezet találkozásához
• könnyen méretre vágható

50 mm

050 díszléc
50 mm

Függönykarnis 

(mennyezeti sín) 

eltakarásához is 

alkalmas.

TIPP

430 Ft helyett

Ft
2 m/ szál  |  175 Ft/m

350 

     290 Ft helyett

Ft
2 m/ szál  |    120 Ft/m

240    

Mi kell 
egy 3x3-as  
szobához?

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   |   6653 Ft/l
4990  

Primaglett
KITTFORT 

Krémes állagú, extra fehér, 
beltéri készglett 
• a tökéletesen sima falakhoz, 

mennyezetekhez

 

    340 Ft helyett

Ft
0,5 kg  |   580 Ft/kg

290    ÚJ
TERMÉK

5 l Platinum Egyrétegű  

színes falfest
ék (oldalfalra)

1 l Platinum Egyrétegű  

fehér falfest
ék (mennyezetre)

6 szál 035-ös
 díszléc

1 Mester dísz
léc ragasztó

0,5 kg Primaglett  

   (kisebb jav
ításokhoz)

1 takarófólia 
(bútorokra)

1 takarófólia 
(padlóra)

1 ragasztósza
lag 30 mm

1 teddy heng
er 25 cm

1 teddy tál

1 mini teddy tál 

  készlet

1 ecset 50 m
m

Bevásárlólista 7150,--

1490,-

1440,-

290,-
230,-

2050,-

650,-
1590,-

590,-
790,-

460,-

S45801

S45812

790,--

S45226

S40500

S22406

S27258-

-

-
17520,--    
073246-

Platinum Egyrétegű 
beltéri falfesték
POLI-FARBE

HANGULATOS OTTHON

 

 4990 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   1700 Ft/l
4250     

 

 8390 Ft helyett

Ft
5 l   |   1430 Ft/l

7150        
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Delta vibrációs csiszológép
EXTOL
Fa, fém és műanyag munkadarabok csiszolására
• teljesítmény: 125 W
• rezgésszám: 14000/ perc
• csiszolófelület: 140x80 mm
• tömeg: 1 kg
• 230 V 

Hőlégfúvó
EXTOL  |  411023
Két fokozatú hőlégfúvó
• 1000W/2000W; 350/550°C
• régi festék- és lakkrétegek eltávolításához, 

frissen festett felületek szárításához,  
műanyagok (pl. csövek)  alakításához

• kofferral, tartozékokkal
• 230 V

Delta  
csiszolópapír
EXTOL
6 lyukas
• szemcseméret: 

P40-P120
• 10 db-osAkkus  

csavarbehajtó 
EXTOL  |  402114
Li-ion akkus csavarbehajtó 
elforgatható nyéllel
• LED világítás elől és a nyélben
• 1300 mAh
• ford.: 200 1/min, 
• befogás: 1/4", hatszög
• tartozékok:  

5 db BIT +akkutöltő

Mini köszörű 
és fúrógép 
EXTOL  |  404121
Finom csiszoláshoz és-fúráshoz, sorja 
eltávolításhoz, maráshoz, gravírozás-
hoz, polírozáshoz, ollóélezéshez
• kis súly és méret, kézre álló 
• 15.000 ford/perc 
• befogás: 3,2 mm
• LED világítás
• tartozékok:  

fúró-, köszörű-,  
csiszoló-, maró-,  
polírozó fejek +  
betű- és szám sablon

• 230 V

 

  9490 Ft helyett

Ft
db

7990      

 

7850 Ft helyett

Ft
szett

6690      

 

 9750 Ft helyett

Ft
szett

8290      

 

850 Ft helyett

Ft
csomag   |    75 Ft/db

750     

BARKÁCS SZERSZÁMOK 

 

  8750 Ft helyett

Ft
szett

7450

Ipari univerzális  
alapozó festék spray
MOTIP
Gyors száradó akril szórókitt
• fára, fémre, alumínium felületekre
• rozsdagátlót tartalmaz
• szürke

 

   1850 Ft helyett

Ft
500 m l   |   3975 Ft/l
1590   

Ipari lakk  
spray
MOTIP
Gyorsan száradó  
akril lakk
• fényes 
• színtelen

 

    1850 Ft helyett

Ft
400 m l   |    3975 Ft/l

1590   

Ipari festék spray
MOTIP
Gyors száradó magas minőségű  
akril festék spray 
• fára, fémre, alumíniumra, kőre  

és egyes műanyag felületekre
• több mint 100 RAL színben

 

    1850 Ft helyett

Ft
400 m l   |   3975 Ft/l
1590   

IPARI MINŐSÉG  
OTTHONI HASZNÁLATRA 

Gyorsan szárad

110°C-ig hőálló

Kiváló karc és ütésálló

Hatékonyan véd 

a korrózió ellen

Véd az UV sugárzással  

szemben

Benzin- és olajálló

MAGAS MINŐSÉG

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

1 év
Garancia

1 év
Garancia

1 év
Garancia

1 év
Garancia

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

LED

LED

ÚJ
TERMÉK
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CSÚCSMINŐSÉGŰ  
FINN FESTÉKEK

vizes 

   3250 Ft helyett

Ft
0,9 l   |   3100 Ft/l
2790  

oldószeres 

 3250 Ft helyett

Ft
0,9 l   |    3100 Ft/l
2790  

Vízlepergető faolaj kerti bútorokhoz,  
rácsozatokhoz, mólókhoz 
• védi a felületet száradás, repedezés,  

szennyeződés és penész ellen
• oldószeres és vizes változatban
• kiadósság: 10-15 m2 / l
• Woodex Aqua: több száz színben  

azonnali színkeveréssel

Woodex faolajak
TEKNOS

oldószeres 

2850 Ft helyett

Ft
0,9 l   |   2722 Ft/l
2450     

vizes

3090 Ft helyett

Ft
0,9 l   |  2944 Ft/l

2650     

Vizes hígítású, prémium minőségű 
belső falfesték
• nagyon jól takar
• kiválóan mosható
• kiadósság: 10-12 m2 / l
• fehér alapszínben
• több ezer színben  

azonnali színkeveréssel

Biora falfesték 
TEKNOS

Biora 7 (matt) 

3190 Ft helyett

Ft
 0,9 l  |  3056 Ft/l

2750   

Biora 20 (selyemfényű)

     3390 Ft helyett

Ft
 0,9 l  |   3211 Ft/l

2890   

akár

5000-szer 

mosható

TIPP

Saku beton- és lábazatfesték
TEKNOS

Vizes hígítású, kiváló színtartósságú,  
beton- és vakolt lábazat festék
• jól tisztítható
• engedi a szerkezeti nedvesség elpárolgását
• kiadósság: 3-6 m2 / l
• fehér alapszínben
• azonnali színkeveréssel több ezer színben

  3490 Ft helyett

Ft
0,9 l   |   3322 Ft/l

2990    

Kirjo fémfesték
TEKNOS Prémium minőségű  

alapozó- és fedőfesték  
egyben (2:1)
• kifejezetten könnyűfém  

felületekre: acél, horgany, réz, stb.
• kiadósság: 9-11 m2 / l
• fehér alapszínben
• több ezer színben azonnali  

színkeveréssel

  3990 Ft helyett

Ft
0,9 l   |   3767 Ft/l
3390    

TIPP
bádogra,  

ereszcsatornára, 

acél- 

szerkezetre

Futura zománcfesték
TEKNOS Ajtók, ablakkeretek,  

bútorok festésére
• könnyen tisztítható
• selyem- és magasfényű 
• Futura: oldószeres
• Futura Aqua:  

vizes, gyorsan szárad
• kiadósság: 8-12 m2 / l
• fehér alapszínben
• több ezer színben azonnali  

színkeveréssel

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

Futura Aqua

5850 Ft helyett

Ft-tól
0,9 l  |   5544 Ft/l

4990    

Futura

3790 Ft helyett

Ft-tól
0,9 l  |   3611 Ft/l

3250    

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Woodex Classic vékonylazúrok
TEKNOS

Odószeres vagy vizes vékonylazúr
• meghagyja a fa erezetét
• gomba- és korhadásgátlót tartalmaz
• nem kell külön alapozni (2:1)
• hosszú távú védelem
• kiadósság: 9-12 m2 / l
• azonnali színkeveréssel
• több ezer színben

 

JÓ TUDNI
Ha a fa szerkezete már 

beszürkült és ez átüt a lazúr-
festéken, akkor kiváló választás 
a Woodex Aqua Solid. Átmenet a 

klasszikus vastaglazúr és a fedőfesték 
között. Teljesen eltakarja a fa színét 
(mint a zománcfesték) de a fa min-

tázata megmarad (mint a vastag 
lazúrnál) ezzel képezve egy 

nagyon exkluzív  
bevonatot.

Woodex Aqua Solid vastaglazúr
TEKNOS

Vizes hígítású vastaglazúr,  
patinás, exkluzív felületet ad
• időjárásálló
• gomba- és korhadásgátlót tartalmaz
• nem kell külön alapozni (2:1)
• kiadósság: 5-8 m2 / l
• fehér alapszínben
• több ezer színben azonnali  

színkeveréssel

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS   3990 Ft helyett

Ft
0,9 l   |   3767 Ft/l
3390  

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ
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Műanyag  

csónakok, kenuk 

medencék, csúszdák,  

szörfdeszkák 

javítására.

TIPP

Hajók vízvonal alatti felületének  
algásodásgátló festésére
• meggátolja az algák, kagylók stb. letelepedését
• lassan kioldódó méregtartalom
• hosszútávú védelem
• függőleges felületen sem folyik meg
• vastag rétegben is felhordható
• kiadósság: 8 m2 / l
• kék, szürke, vörös színekben

Cuprolin Algagátló Hajófesték
EGROKORR

 

  12490 Ft helyett

Ft
1 l

10650  

Lamit  
csónakjavító szett
KITTFORT
Műanyag felületek kisebb javítására 
• szett tartalma:  

poliészter gyanta (0,5 kg)  
+ edző + üvegszövet + csiszolólap

 

   2650 Ft helyett

Ft
szett   |  4500 Ft/kg
2250    

Minden üvegszálas poliészterből 
készült tárgy festésére
• pl. hajók, csónakok, műanyag  

bútorok, poliészter tetők  
felületére

• kiadósság: 4-5 m2 / kg
• fehér színben: készleten
• többi szín: rendelésre

Dunaplaszt  
Műanyag-hajó festék
EGROKORR

fehér (A+B) 

  8650 Ft helyett

Ft-tól
600 g  |  12417 Ft/kg

7450    

Bonobit H/HS  
bitumenes bevonóanyag
CERESIT

Oldószertartalmú,  
kenhető sűrűbevonat
• különböző felületek alapozására, 

a vízszigetelési munkák megkez-
dése előtt, hogy a nedvesség ne 
szívódjon fel a felületbe

• kiadósság: 0,2-1,2 l / m2

 

 9150 Ft helyett

Ft
5 l  |   1731 Ft/l

7790       

Könnyű- és színesfémekre (alumínium,  
sárga-és vörösréz, ónozott és horganyzott  
felületek) ill. acélfelületekre 
• alapozó és zománc egyben
• bevonata tartósan víz-, olaj-, lúg-, só- és időjárásálló
• gyorsan szárad
• kiadósság: 6 m2 / l
• több színben

Alvikorr alapozó és zománcfesték
EGROKORR

normál színek 

  5590 Ft helyett

Ft-tól
1 l

4750    

grafit színek 

   7290 Ft helyett

Ft
1 l

6190    

Lazurán Csónaklakk
TRILAK
Oldószeres, vízálló, magasfényű lakk 
• csónakok, vízbe merülő fa szerkezetek lakkozására 
• hosszú időn át védi a fát a napfény káros hatásától
• kiadósság: 10 m2 / l

 

    9990 Ft helyett

Ft
2,5 l   |   3396 Ft/l

8490   

 

  3390 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   3853 Ft/l
2890   

Standolit olajfesték
TRILAK
Gyorsan száradó olajfesték  
kül- és beltéri fafelületekre
• környezetkímélő  

(ólmot nem tartalmaz)
• időjárásálló
• kiadósság: 13 m2 / l
• több színben

Öreg fa  

ladikok  

javítására.

TIPP

 

 2990 Ft helyett

Ft
0,75 l   |   3400 Ft/l
2550       

 

 8490 Ft helyett

Ft
2,5 l   |  2900 Ft/l

7250       

    1750 Ft helyett

Ft

400 ml  |   3725 Ft/l
  1490

ÚJ
TERMÉK

HAJÓFESTÉS

CSÓNAKJAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS

Alvikorr spray:  

kisebb javításokra 

ajánljuk.

7 színben

TIPP

Csak rendelésre!
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Falazat  
és betonjavító
MESTER

Rések, hiányosságok  
javítására beton,  
vakolat, falazat esetén 
• tetőcserepek, sérült élek 

kijavítására
• átfesthető, csiszolható
• bel- és kültéren

 1290 Ft helyett

Ft
310 ml  |  3516  Ft/l
1090   

TÉLI KÁROK HELYREÁLLÍTÁSA

Homlokzati fugák, hézagok, rések, 
repedések kitöltésére bel- és kültéren
• rézre és horganyzott bádogra
• PVC ablakok tömítésére
• UV-álló, vízálló és vízzáró
• barna, fehér és transzparens

 

  1850 Ft helyett

Ft
310 ml   |  5129 Ft/l
1590 

Semleges szilikon 
MESTER

Sokoldalú  

segítség a  

ház körül.

TIPP Tetőmester  
vízzáró tömítő 
MESTER 
Kül- és beltéri vízzáró tömítésre 
tetőn, homlokzaton, teraszon
• bitumenes felületekhez is
• bádogos munkáknál (rézhez is)
• tömít és ragaszt
• jól tapad nedves, olajos felületre is
• időjárás- és UV álló
• átfesthető
• átlátszó 

  2290 Ft helyett

Ft
310 ml   |   6290 Ft/l
1950  

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

 3990 Ft helyett

Ft
500 ml   |   6780 Ft/l
3390   

ÚJ
TERMÉK

Soriplan Rapid 
Gyorskötő cementhabarcs, 
beton- és vakolathibák 
javítására
• szerelőmunkákhoz, nyílás-

zárók, tiplik, tartóvasak stb. 
rögzítéséhez

• lépcsőfokok javítására
• vízzel való bekeverés után 

perceken belül köt

    1990 Ft helyett

Ft
4 kg  |  423 Ft/kg

1690     

6650 Ft helyett

Ft
20 kg  |   283 Ft/kg
5650      

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

Csak  
rendelésre!

 

  32350 Ft helyett

Ft-tól
db

29150 

Flexibilis  
tetőszigetelő bevonat
VALMOR
Rendkívül rugalmas vastag bevonat 
szinte mindenfajta tetőanyaghoz
• kiváló áttöréseknél is
• vízszigetelő, páraáteresztő, UV álló
• kiadósság: 1-2 m2 / l / 2-3 réteg
• fehér és szürke színben

 

   14290 Ft helyett

Ft
4 l   |    338 Ft/l

12150     

 

27150 Ft helyett

Ft
8 l   |   2874 Ft/l

22990     1 0év
ÉLETTARTAM
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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


