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TT01 kerékpár

Ft990      
szett

TT02 túrakerékpár

Ft1150      
szett

TT10 motor

Ft1590      
szett

IPARI FESTÉK SPRAY
MOTIP
Gyors száradó magas minőségű akril festék spray 
• Fára, fémre, alumíniumra, kőre és egyes  

műanyag felületekre
• Több mint 100 RAL színben
400 ml (4725 Ft/l)

GUMI- 
RAGASZTÓ 
SZETTEK
TIP TOP  

Gyors segítség 
kerékpárok,  
motorok gumibelső 
javításához
• Minden javító szett 

tartalmaz:  
csiszolót,  
többféle foltot  
és ragasztót

EXCENTERES  
CSISZOLÓ 
EINHELL  |  TC-RS 38 E
Erős (380 W), jól kezelhető
• Fordulatszám szabályozós
• Porzsákos porelszívás
• Tartozék: 1 db csiszolópapír

 

Ft14650 
szett

Kopott, antik hatás elérésére bútorfelújításhoz,  
régi dísztárgyak átfestéséhez. Vintage vagy 
shabby chic stílusú dekorációkhoz.

LÁGY DEKORFESTÉK
PENTART | DEKOR PAINT SOFT

  

Ft1950 
230 ml

  

Ft3190 
500 ml

• Kréta hatású, krémes állagú
• Kiválóan fed, vízbázisú (gyorsan szárad)
• Matt, lágy tapintású, sima felületet ad
• Könnyen csiszolható
• 46 színben

230 ml (8478 Ft/l)  |  500 ml (6380 Ft/l)

piktor.hu 

PIKTOR KFT.              Győr, Mészáros Lőrinc utca 1.    |          +36 (96) 511 860    |            H-P.: 6.00 – 15.00  |  Szo.: 6.00 – 13.00
              Keszthely, Rezi út 5-7.   |          +36 (30) 743-9695    |            H-P.: 6.00 – 15.00  |  Szo.: 6.00 – 12.00

 

Ft1890       
400 ml

2+1 év
GARANCIA

Érvényes: 2020. április 8-31-ig, a készlet erejéig. 



CSEMPEFELÚJÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL 

HARZO FÉNYESÍTŐ ÁPOLÓ
HARZO
Kopásálló védőréteget adó, 
felületfényesítő ápolószer
• Laminált parketta  

„újrafényezéshez” is ajánljuk

 

TIPP
Csemperagasztókhoz  

adagolva kiváló minőségű,   

hídképző anyag készíthető,  

ami nagy erővel tapad  

a nem nedvszívó  

alapokra.

Glettelő gipszekhez, vékony és 
vastagvakoló gipszekhez adagolva, a 
nem nedvszívó alapok is glettelhetővé 
válnak
• Latex és olajfestékre, panel lakás  

beton falára, osb lapokra, pozdorjára, 
alumíniumra, üvegre stb. 

• Az adalékkal stabil glett alap készíthető 
vinyl, vlies és normál tapétákhoz

• Az erős maszkolószalagok sem tépik le 
az így bekevert glettanyagot a falról 

5 l (3150 Ft/l)

POWER-B TAPADÁST ÉS RUGALMASSÁGOT  
NÖVELŐ ADALÉK
HARZO

• Régi csempe átgletteléséhez,  
új felület előkészítéséhez

750 g (1666 Ft/kg)

FIX JAVÍTÓTAPASZ  
(CSEMPEGLETT) 
HARZO

  

Ft1250 
750 g

 

Ft3450 
1 l

 

Ft15750 
5 l

 

Ft5890 
1 l

Új csempemintázat, 
dekoratív falak 
kialakításához
• Finom mintázattól a 

rusztikusig
• A kívánt csempeszínre 

keverhető
6 kg (941 Ft/kg)

STRUKTÚR BEVONAT
HARZO 3

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

  

Ft5650 
6 kg

Tapadóhídként csempefelújításhoz
• Üveg, fém, fa réz, horgany, műanyag 

felületekre is
• Fehér

T-16 SPECIÁLIS  
HÍDKÉPZŐ ÉS ALAPOZÓ
HARZO

 

Ft3590 
1 l

2K LAKK 
HARZO

Víz-, vegyszer-  
és kopásállóvá  
teszi a felületet
• Színtelen,  

matt bevonat

  

Ft6890 
1 kg

RENDELJ  
WEBSHOPUNKBÓL! 

GYORSAN,  
BIZTONSÁGOSAN OTTHONRÓL 

piktor.hu 

DÍSZÍTŐFESTÉS

DÍSZÍTŐ FALLAZÚR 
HARZO
Antik, márványos 
hatású, mosható 
felületet ad
• Kül- és beltéri
• Festett fal- és fafelületre
• Több ezer színben  

azonnali  
színkeveréssel

4 l  (1533 Ft/l)

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft4590 
1 l

ÚJ
TERMÉK

PIKTOR  •  Áprilisi termékajánló2



• A felirat vizes ruhával  
könnyen letörölhető

• Fekete, türkiz, vörösbor  
és zöld színben 

230 ml (7609 Ft/l)

TÁBLAFESTÉK
PENTART 
Krétával írható felületet ad
• Fára, falra, papírra, feszített 

vászonra festhető

Ragasztó és lakk egyben: 
decoupage papírhoz, 
szalvétához és rizspapírhoz 
• Selyemfényű
230 ml (7173 Ft/l)

DEKUPÁZS 
RAGASZTÓLAKK
PENTART 

• Természetes hatású: látszik a fa erezete
• Lakkozásra nincs szükség:  

díszítésre is alkalmas (stencilezés)
• Kül-és beltérre
• 8 színben
100 ml (8500 Ft/l)

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

LAZÚRGÉL
PENTART 

  

Ft1750 
230 ml

  

Ft1650 
230 ml

  

Ft850 
100 ml

• Kréta hatású, krémes állagú
• Kiválóan fed, vízbázisú (gyorsan szárad)
• Matt, lágy tapintású, sima felületet ad
• Könnyen csiszolható
• 46 színben
230 ml (8478 Ft/l)  |  500 ml (6380 Ft/l)

Kopott, antik hatás elérésére 
bútorfelújításhoz, régi dísztárgyak 
átfestéséhez. Vintage vagy shabby 
chic stílusú dekorációkhoz.

LÁGY DEKORFESTÉK
PENTART | DEKOR PAINT SOFT

SAJÁT KEZŰ DEKORÁCIÓ

  

Ft1950 
230 ml

  

Ft3190 
500 ml

GYÖNGYHÁZ 
AKRILFESTÉK
PENTART
Vízbázisú, 
gyöngyház  
hatású 
dekorfesték
• Fehér
50 ml (17000 Ft/l)

  

Ft850 
50 ml

DELICATE /GLAMOUR 
METAL AKRILFESTÉK
PENTART 

  Delicate                    

    Glamour

Kifejezetten ajánljuk  

ünnepi és exkluzív  

ajándéktárgyak  

dekorálására.

&

Glamour: Szikrázóan csillogó
Delicate: Selymesen csillogó,  
tökéletesen fedő
• Több színben
50 ml (19800 Ft/l)

Jól mágnesezhető paszta, megfelelő 
vastagságban (fára, falra) felkenve 
• Mágnessel kis tárgyak rögzíthetők rá
• Vízbázisú
230 ml (8652 Ft/l)

MÁGNESEZHETŐ ALAPOZÓ PASZTA
PENTART 

A kialakított felület 

tovább díszíthető, 

például festéssel, 

dekupázsolással.

TIPP

  

Ft1990 
230 ml

SŰRŰ GÉLPASZTA
PENTART  |  HEAVY BODY GÉL
A matt, vízbázisú gél stencilezésre
• Színezhető, rugalmasra szárad
230 ml (7609 Ft/l)

  

Ft1750 
230 ml

  

Ft990 
50 ml

STENCILEK
PENTART
Műanyag 
festősablon 
dekorációhoz
• Több méretben

 

Ft950 
db

-tól

3piktor.hu 



Akár egyetlen  

délután  

megújíthatod 

otthonodat!

TIPP

Vizes hígítású, matt falfesték
• Magas fedőképességű,  

páraáteresztő
• Fehér 
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
4 l (1073 Ft/l)  |  15 l (499 Ft/l)

Strukturált, fűrészporos tapéta hatású 
• Dekoratív felületet ad
• Alkalmas a felületi egyenetlenségek 

eltüntetésére
• Fehér 
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
4 l (1598 Ft/l)

HÉRA BELSŐ FALFESTÉK
TRILAK 
 

HÉRA RUSZTIKUS 
BELSŐ FALFESTÉK
TRILAK 
 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

GONDOLJ EGY SZÍNRE!  
NÁLUNK VAN!

Vizes hígítású falalapozó
• Megakadályozza a foltosodást
• Színtelen
5 l (1278 Ft/l) 

HÉRA FALFIX 
TRILAK 

Környezetbarát, matt beltéri falfesték kész színekben
• Kiváló fedőképesség
• Nedves dörzsálló
• Könnyű felhordás
• 51 színben
2,5 l (2900 Ft/l)  |  4 l (1998 Ft/l)

HÉRA PRÉMIUM SZÍNES FALFESTÉK
TRILAK 

Kiemelkedő fedőképesség  
már egy rétegben
• Prémium, matt beltéri 

falfesték
• Fehér
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
4 l (1148 Ft/l)  |  15 l (579 Ft/l)

HÉRA GOLD FALFESTÉK
TRILAK 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Nemcsak a penészes 

felületet, hanem 

annak közvetlen 

környezetét is kezelni 

kell a biztos hatás 

érdekében!

TIPP

HÉRA PENÉSZGÁTLÓ  
BELSŐ FALFESTÉK
TRILAK

Megakadályozza újabb 
penész- és gombafertőzések 
kialakulását
• Hosszan tartó védelem
• Fehér 
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
2 l (2775 Ft/l)  |  4 l (2498 Ft/l)

HÉRA PENÉSZGÁTLÓ LEMOSÓ
TRILAK
Gombás, penészes felület lemosására
• Újabb penészesedés  

megakadályozására

PENÉSZ ÉS FOLTOK ELLEN

KLASSZIKUSOK

Megakadályozza, hogy  
a beázás és nikotin foltok 
átüssenek a falfestéken
• Vizes hígítású
• Fehér
2 l (3925 Ft/l)  |  4 l (3538 Ft/l)

HÉRA FOLTTAKARÓ  
BELSŐ FALFESTÉK 
TRILAK

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

MEGÚJULT  

SZÍNVILÁG

megújult 

külső

Javasoljuk 

korom és  

rozsdafoltok 

eltüntetésére is.

TIPP

 

Ft6250 
2,5 l

 

Ft9990 
4 l

 

Ft4290 
4 l

 

Ft6390 
4 l

 

Ft4590 
4 l

 

Ft1490 
1 l

 

Ft7850 
2 l

 

Ft5550 
2 l

 

Ft2090 
1 l

 

Ft7490 
15 l

 

Ft8690 
15 l

 

Ft6390 
5 l

 

Ft14150 
4 l

 

Ft9990 
4 l

PIKTOR  •  Áprilisi termékajánló4
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A HÁZA ÚJRA SZÉP LESZ 

TISZTA TERASZ
BIOCOMB
Bármilyen burkolatú  
terasz karbantartására
• Visszaadja a felület eredeti színét
• Vízzel hígítandó koncentrátum (1:5)
• Lemosandó
5 l (1958 Ft/l)

TISZTA PONYVA
BIOCOMB  
Kültéri textíliákon (pl. napvitorlák, 
árnyékolók, rolók), ponyvákon  
(pl. sátrak, hajóponyvák) penész, 
moha, gomba, alga eltávolítására 
• Vízzel hígítandó koncentrátum (1:3) 
• Öntisztuló

Kő, tégla, beton, fém, festett és 
festetlen fa, műanyag stb. kerítés 
elemekre
• Moha, gomba, alga, penész és  

egyéb szennyeződésekkel borított  
felületek tisztítószere

• 3:1 - eltávolít, tisztít, megelőz
• Vízzel hígítandó koncentrátum (1:3)
• Öntisztuló

TISZTA KERÍTÉS 
BIOCOMB

Sátrak, táskák 

felfrissítésére

TIPP

SZAGLEKÖTŐ 
BIOCOMB
Megszünteti a kellemetlen szagokat
• Sátorra, cipőbe, macskaalomra
• Gyors, hatékony
• Citrom és semleges illatban
500 ml (9380 Ft/l)

Fal, vakolat, tégla, beton, fém, fa,  
műanyag homlokzati elemek 
tisztítószere
• 3:1 - eltávolít, tisztít, megelőz
• Vízzel hígítandó koncentrátum (1:3)
• Öntisztuló
5 l (2798 Ft/l)

TISZTA HOMLOKZAT 
BIOCOMB

TISZTÍTÓ  
MOHÁS FELÜLETRE
BIOCOMB
Mohás beton, kő, fa és térkő  
felületek tisztításához
• 3:1 - eltávolít, tisztít, megelőz
• Korhadásgátlót is tartalmaz
• Vízzel hígítandó  

koncentrátum (1:3)
• Öntisztuló

Permetezze le  

a felületet BioCombbal,  

a többit pedig bízza  

a természetre!

Öntisztuló: a gomba, moha, alga  

tenyészetek az oldattól elhalnak. 

A leváló szennyeződéseket  

az eső lemossa,  

a szél lefújja.

Új generációs biológiai tisztítás

 

Ft4990 
1 l

 

Ft4990 
1 l

 

Ft3750 
1 l

 

Ft9790 
5 l

 

Ft4990 
1 l

Cserép, zsindely, pala, beton, 
műanyag, bádog, nádtető stb. 
felületekre
• Mohás, gombás, algás tetők  

tisztítására alkalmas koncentrátum
• Vízzel hígítandó koncentrátum (1:3)
• Öntisztuló
5 l (2798 Ft/l)

TISZTA TETŐ 
BIOCOMB

 

Ft4990 
1 l

 

Ft13990 
5 l

 

Ft13990 
5 l

AJÁNLJUK

Medencefalak,  

kerti kutak, kerti tavak  

körüli természetes kövek,  

csobogók, vízköpők,  

dísztárgyak, kerti  

zuhanyzók stb.  

tisztítására.

TISZTÍTÓ  
ALGÁS FELÜLETRE 
BIOCOMB

Fa, beton, kő, műanyag, csempe, üveg, kültéri 
bádog- ill. vakolt felület tisztítására
• 3:1 - eltávolít, tisztít, megelőz
• Hosszú időn át megakadályozza az újabb 

lerakódások kialakulását 
• Korhadásgátlót is tartalmaz 
• Vízzel hígítandó koncentrátum (1:3)
• Öntisztuló

 

Ft4990 
1 l

 

Ft4690 
500 ml

Tuják által  

árnyékolt mohás  

falfelületek  

tisztítására.

TIPP

Festett kültéri felületekre
• Mattá teszi és érdesíti  

a felületet, átfestés előtt
• Moha, gomba, alga, penész 

és egyéb szennyeződésekkel 
borított felületek tisztítószere

• Vízzel hígítandó  
koncentrátum (1:3)

• Lemosandó

FELÜLETTISZTÍTÓ PROM
BIOCOMB 

 

Ft4990 
1 l

 

Ft4990 
1 l

Penész, alga, moha és zuzmó  
eltávolítására homlokzatról,  
kerítésről, kerti bútorról
• Letisztítja az egyéb szennyeződéseket is
• Megakadályozza az új tenyészetek 

kialakulását
• Visszatér a felület eredeti színe
• Vízzel hígítandó koncentrátum (1:3)
• Lemosandó
5 l (2298 Ft/l)

ALGA ÉS PENÉSZ LEMOSÓ 
BIOCOMB

 

Ft3750 
1 l

 

Ft11490 
5 l

5piktor.hu 



TAVASZI AUTÓÁPOLÁS

POLÍROZÁS

Speciális lehúzható festék sima felületre  
pl. fém, alumínium, kemény műanyag és üveg
• Gépkocsi, teherautó, motorkerékpár (felni, 

karosszéria) festésére
• Hobbi célra is: gördeszka, kerékpár stb.
• Szakadás a filmrétegen könnyen javítható
• 360°-os szelep: fejjel lefelé  

tartott palackból is szórható
• Színek: matt fekete, carbon, fekete,  

fehér, színtelen, narancssárga, zöld
400 ml (10875 Ft/l)

SPRAYPLAST FOLYÉKONY GUMI
MOTIP

 

Ft4350 
400 ml

POLÍROZÓ
EINHELL  |  CC-PO 90
Könnyen kezelhető, erős 
polírozógép (90 W)
• Percenkénti 3700-as 

rezgésszám
• 1 db textil és 1 db 

szintetikus  
polírozó koronggal

• Polírozótányér:  
240 mm

2+1 év
GARANCIA

Műanyag- és 
gumifelületek, 
alkatrészek ápolására, 
színfelfrissítésére
• Magasfényű, lassabban 

öregedő, kevésbé 
repedező felületet 
kapunk

300 ml (3167 Ft/l)

SZILIKON SPRAY
PREVENT

RAGASZTÓ  
ÉS MATRICAELTÁVOLÍTÓ 
PREVENT
Gyorsan és könnyedén 
távolíthatók el a papír 
és műanyag alapú 
matricák, címkék és 
ragasztómaradványok
• Autóban, otthon, 

irodában is  
szükség lehet rá

200 ml (5950 Ft/l)

AUTÓSAMPON
PRELIX

• Üveg, lakk, 
műanyag és 
gumi felületekre

500 ml (1580 Ft/l)

ROVAR- 
ELTÁVOLÍTÓ
PRELIX 

SZÍNES
AUTÓPOLÍR
PRELIX 
• Kisebb felületi mattulások, 

karcolások felújításához
• 5 színben
375 ml (3707 ft/l)

 

Ft790 
500 ml

 

Ft550 
1 l

viaszos 

Ft650 
1 l

 

Ft1390 
375 ml

 

Ft950 
300 ml

Ápolja, felfrissíti és tisztítja a 
járművek műanyag és gumi felületeit
• Selymes fényt ad a műszerfalnak, 

műbőrkárpitnak és gumiszőnyegnek
• Gumiabroncsok és nem színrefújt 

lökhárítókra is alkalmas
375 ml (3333 Ft/l)

SZILIKON BALZSAM
PREVENT

 

Ft1250 
375 ml

 

Ft1190 
200 ml

BŐRÁPOLÓ 
PREVENT
Autó bőrfelületeihez
• Visszaadja a felület 

eredeti színét, fényét
• Növeli a bőr 

élettartalmát
375 ml (4240 Ft/l)

 

Ft1590 
375 ml

 

Ft11390 
szett

ÚJ
TERMÉK

PIKTOR 6



 

Ft16890
szett

MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM
EINHELL  |  TC-MG 220/1 E
Sokoldalú szerszám (220 W) építkezéshez, 
felújításhoz (fűrészelés, csiszolás, kaparás)
• Elektronikus sebességszabályozás
• Tokmány 12 állítási lehetőséggel
• Cserélhető tartozékok vágáshoz és 

csiszoláshoz
• Porgyűjtő

2+1 év
GARANCIA

2+1 év
GARANCIA

2+1 év
GARANCIA

FESTÉKSZÓRÓ
EINHELL  |  TC-SY 500 P
Egykezes készülék kis- és  
közepes méretű felületekre,  
lakkok és lazúrok szórására
• Állítható szórási mennyiség és 

légszelep
• 2 darab fúvókával
• Tisztító kefével és tisztító tűvel
• Skálázott 1000 ml-es festéktartállyal

HŐLÉGFÚVÓ
EINHELL  |  TE-HA 2000 E
Nagy teljesítményű (2000 W),  
lakkok és festékek eltávolítására,  
forrasztási munkákra
• 9 fokozatú hőmérséklet szabályozó
• 3 fokozatú légmennyiség szabályozó
• Hideg fokozat
• Szűkítő-, széles sugarú-, reflektor-  

és visszasugárzó fúvókával

BARKÁCSOLÓKNAK

 

Ft20790 
szett

 

Ft17550 
szett

KERÍTÉS FESTÉS

Vízzel hígítható vastaglazúr pergola, kerítés,  
faburkolatok, lépcsők, ajtók, ablakok festésére
• Időjárásnak, UV-sugárzásnak ellenáll, tartós 
• A fa természetes légzését nem gátolja,  

szerkezetét nem fedi el
• Selyemfényű
• Több színben
0,75 l (4600 Ft/l)  |  2,5 l (4180 Ft/l)

BORÓKA FABEVONÓ LAZÚR
POLI-FARBE

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

Oldószeres, 
időjárásálló 
zománcfesték
• Fa- és fém felületekre
• Kiváló fedőképességű,  

rugalmas bevonatot ad
• Kül- és beltérben
• Selyem- és 

magasfényű 
• Több színben
Brill: 0,75 l (3453 ft/l), 
2,5 l (3100 Ft/l)

CELLKOLOR ZOMÁNCFESTÉKEK
POLI-FARBE 

Vizes hígítású univerzális  
alapozó fa felületekre
• Fém felületek közbenső festésére
• Gyorsan szárad, jól csiszolható
• Kisebb egyenetlenségeket 

eltünteti
• Fehér

CELLKOLOR AQUA UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ 
POLI-FARBE

Rozsdás felületek  
oldószeres alapozója
• Acél, horgany és 

alumínium felületekre
• Tartós védelem
• Szürke színben
2,5 l (1533 Ft/l)

CELLKOLOR  
KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ
POLI-FARBE 

• Fa- és fém felületre: 
ajtó, ablak, kerítés,  
lambéria, korlát, cső 
és esőcsatorna

• Gyorsan szárad
• Tartós védelem
• Több színben 

CELLKOLOR AQUA 
ZOMÁNCFESTÉK 
POLI-FARBE
Vizes hígítású selyemfényű 
fedőfesték

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

OLDÓSZERES 
FESTÉKKEL

VIZES BÁZISÚ 
FESTÉKKEL

Kültéri fafelületek  
(faházak, kerítések,  
ablakok, ajtók) 
impregnáló 
alapozására
0,75 l (3133 Ft/l)

BORÓKA FAKONZERVÁLÓ 
ALAPOZÓ
POLI-FARBE

VIZES
HÍGÍTÁSÚ  

Ft2350 
0,75 l

 

Ft3450 
0,75 l

BRILL – magasfényű 

Ft2590 
0,75 l

BRILL – magasfényű 

Ft7750 
2,5 l

 

Ft3390 
1 l

 

Ft3790 
1 l

 

Ft10450 
2,5 l

selyemfényű  

Ft2690       
1 l

-tól

Ft4250       
1 l

-tól

SZILIKON SPRAY
PREVENT

7piktor.hu 



 

Jubizol NORMÁL 
rendszerelemek

Jubizol GRAFITOS  
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 normál polisztirol lap

10 cm-es  
EPS grafitos polisztirol lap

  Ft /m2   3600

HŐSZIGETELŐ  
RENDSZER

Ft /m2   4166

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

8. AKRIL VAKOLAT  
kis kiszerelésben is  
(7 kg): kéményre,  
kisebb felületekre,  
próbaszínnek

Miért a PIKTORban érdemes megvenni?

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

KULIRPLAST 1.8 PREMIUM 
LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT
JUB  
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
• 10 színben készleten, többi rendelésre
25 kg (651 Ft/kg)

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

Grafitos 

polisztirol  

ELŐNYE

• 20%-kal jobb 

hőszigetelő 

képesség

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

 

Ft16290      
25 kg 50 mm 

Ft2575      
m2

ÚJ
TERMÉK

PIKTOR FESTÉKBOLT  |  Akció: 2020. április 3-30-ig, illetve a készlet erejéig. 8
A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! 
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak. PIKTOR FESTÉKBOLT  |  Érvényes: 2020. április 8- 31-ig, a készlet erejéig. 

Ingyenes parkolóIngyenes bemutató Azonnali színkeverésHázhoz szállítás Árajánlat Bankkártyás fizetés

EXTRA kedvezményeink:  30 000 Ft felett 3%,    50 000 Ft felett 5%,    100 000 Ft felett 7%.    Kivéve a külön megjelölt (egyedi és fixáras) termékek. Részletek az üzletben. 

Színkártya bérbeadás Ajándékutalvány Hírlevél Webshop 


