2020 AUGUSZTUS

Pont Neked!

Termékajánló

piktor.hu

Érvényes: 2020. augusztus 5–31-ig, a készlet erejéig.

2020 ÉV SZÍNE

CHINESE
PORCELAIN
A kobalt és a hangulatos tintakék
keveréke, amely nyugodt alvást
kölcsönöz a felgyorsult és
szorongó világunkban.

HÉRA KOLOR
PRÉMIUM MATT

2020

AZ ÉV
LEGTRENDIBB
KÉK JE
PPG 1160-6
Kikeverjük
neked!

SZÍNKEVERÉS

2990

1l

Ft

+

színezőpaszta
(1160-6)

Z1 bázis festék

VALMOR

RENDELJ
WEBSHOPUNKBÓL

BIOCOMB

GARÁZSFESTÉK

TISZTA KERÍTÉS

piktor.hu

Bővebben: 6. oldal

0,75 l (5267 Ft/l)

4990

1l

Ft

PIKTOR BISZTRÓ
GYŐR

Jegeskávé
0,75 l

3950 Ft

-tól

Bővebben: 5. oldal

PIKTOR KFT.

Vanília fagyival
tejszínhabbal,
csokiöntettel.

650

db

Ft

Győr, Mészáros Lőrinc utca 1. |
+36 (96) 511 860 |
H-P.: 6.00 – 17.00 | Szo.: 6.00 – 13.00
Keszthely, Rezi út 5-7. |
+36 (30) 743-9695 |
H-P.: 6.30 – 17.00 | Szo.: 6.30 – 12.00
A keszthelyi üzletünkben egyes termékek csak rendelésre kaphatók.

HÉRA PRÉMIUM SZÍNES FALFESTÉK
TRILAK

T
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k ül

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

GONDOLJ EGY SZÍNRE!
NÁLUNK VAN!

6250 Ft

9990

4l

Ft

KLASSZIKUSOK
HÉRA BELTÉRI FALFESTÉK
TRILAK

Vizes hígítású, matt falfesték
• Magas fedőképességű,
páraáteresztő
• Fehér
• Pasztell színekben üzletünkben
azonnali színkeveréssel
4 l (1073 Ft/l) | 15 l (499 Ft/l)

4290

SZÍNKEVERÉS

HÉRA RUSZTIKUS
BELSŐ FALFESTÉK
TRILAK

4l

HÉRA GOLD 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)

15 l

Ft

4590

SZÍNKEVERÉS

4l

Ft

15 l

8690 Ft

HÉRA FALFIX
TRILAK

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

1490

4l

Ft

1l

Ft

6390

5l

Ft

SAJÁT KEZŰLEG

FESTŐSABLONOK
• Hajlékony műanyag lap
• Többször átfesthető
• Lemosható
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Strukturált, fűrészporos tapéta hatású
• Dekoratív felületet ad
• Alkalmas a felületi egyenetlenségek eltüntetésére
• Fehér
• Pasztell színekben üzletünkben
azonnali színkeveréssel
4 l (1598 Ft/l)

6390

SZÍNKEVERÉS

7490

Ft

TIPP
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SZIVACSECSET
SZETT
PENTART

A tökéletes
sablonozáshoz
• 5 db különböző
méretű ecset
szett (5 db)

490 Ft
890

db

Ft

L (44x14 cm)

2490

db

Ft

XL (43x56 cm)
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PIKTOR • Augusztusi termékajánló

590

db

Ft

M (14,5x20,5 cm)

MINŐSÉGI HIDEGBURKOLÁS
GRUND
MÉLYALAPOZÓ

1 kg

1350

Kenhető vízszigetelés
• Vizes helyiségek (zuhanyzók)
burkolás előtti szigeteléséhez
• Egy komponensű folyékony fólia
• Beltéri felhasználáshoz
• Közvetlen a burkolat alatt
7 kg (2141 Ft/kg)
5 kg

6750

Ft

7 kg

14990

Ft

Ft

BURKOLATRAGASZTÁS KÜLTÉREN-BELTÉREN
MINŐSÉG

FELÜLETEK

AJÁNLJUK

Baumit One burkolatragasztó

5 kg

690 Ft

normál
25 kg

1450

5 kg (138 Ft/kg)
25 kg (58 Ft/kg)

csempékhez,
mázas kerámialapokhoz

Ft

normál igénybevételre
függőleges és vízszintes
felületen is használható

Baumit Flexo burkolatragasztó
5 kg

normál
flexibilis

Ft

2550 Ft helyett

25 kg

2950
2290

csempékhez,
mázas kerámiaés greslapok,
mozaikok

FtFt

5 kg (310 Ft/kg)
25 kg (118 Ft/kg)

max. 30x30 cm-es
lapméretig

25 kg | 92 Ft/kg

25 kg

3690 Ft

magas
flexibilis

mindenféle
burkolathoz

nagy igénybevételű
helyiségekhez is

természetes
kövekhez

padlófűtéshez, teraszokhoz
meglévő burkolatra
ragasztására is

Baumacol FlexTop burkolatragasztó
25 kg

4950 Ft

mindenféle
burkolathoz

extrém igénybevételnek
kitett felületekhez

természetes
kövekhez

teraszokhoz, medencékhez
padlófűtéshez, homlokzatra

BAUMIT

12 cm széles

Hajlaterősítő szalag
vízszigetelő anyagokhoz
• Fal- és padló, illetve
szerkezeti elemek
csatlakozásának
megerősítéséhez
• Üvegszál erősítéses
• Vízzáró
• Vegyszerálló
10 m (1079 Ft/m)

BAUMACOL SILIKON
BAUMIT

Tartósan elasztikus
szilikon tömítőanyag
• Szerkezeti elemek dilatációs
csatlakozásához
• UV-álló
300 ml
• Penészedést gátló
Ft
• Színtelen és 24
(a por fugázóval
azonos) színben
normál színek
normál: 300 ml (9967 Ft/ml)
intenzív: 300 ml
300 ml
(12967 Ft/ml)
Ft

2990
3890

intenzív színek

BAUMACOL PREMIUMFUGE
Por alakú fugázó1-8 mm vastagságig
• Bel- és kültéren
• Rugalmas, vízlepergető
• Gyöngyfény hatású
• 24 színben
2 kg
normál: 2 kg (635 Ft/kg)
intenzív: 2 kg (1925 Ft/kg)
Ft

1390

normál színek
2 kg

3850 Ft
intenzív színek

meglévő burkolatra
ragasztására is

25 kg (198 Ft/kg)

BAUMACOL STRAP

3850 Ft

BAUMIT

25 kg (148 Ft/kg)

prémium
flexibilis

25 kg

fokozottabb igénybevételű
felületekre pl. padlófűtés,
fedett terasz

Baumacol FlexUni burkolatragasztó

10790 Ft

Önterülő aljzatkiegyenlítő
• 0-20 mm vastagságig
• 2-3 óra múlva járható
• 24 óra múlva
burkolható
25 kg (154 Ft/kg)

BAUMIT

Nedvszívás kiegyenlítő
• Tapadást javító
• Nem párazáró
• Pormegkötő
5 kg (1350 Ft/kg)

tekercs (10 m)

BAUMIT

BAUMACOL PROOF

BAUMIT

1550

NIVELLO QUATTRO

BAUMACOL
PROTECT
BAUMIT

Vízszigetelő
• Teraszok, erkélyek
burkolás előtti
szigeteléséhez
• Egykomponensű
• Kenhető szigetelés
• Kül- és beltéren
• Közvetlen a
burkolat alatt
18 kg (1231 Ft/kg)
18 kg

22150 Ft

piktor.hu
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LÁGY DEKORFESTÉK

PENTART | DEKOR PAINT SOFT

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

SAJÁT KEZŰ DEKORÁCIÓ

230 ml

1950 Ft
500 ml

3190 Ft
LAZÚRGÉL
PENTART

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
100 ml (8500 Ft/l)

100 ml

850

Ft

STENCILEK
PENTART

Vékony és vastag műanyag
festősablonok dekorációhoz
• Több méretben

TÁBLAFESTÉK

950

db

Ft

-tól

PENTART

Krétával írható felületet ad
• Fára, falra, papírra, feszített
vászonra festhető
• A felirat vizes ruhával
könnyen letörölhető
• Fekete, türkiz, vörösbor
és zöld színben
230 ml (7609 Ft/l)

SŰRŰ GÉLPASZTA
PENTART | HEAVY
BODY GÉL

A matt, vízbázisú gél
stencilezésre
• Színezhető, rugalmasra
szárad
230 ml (7609 Ft/l)

230 ml

1750 Ft

2650

Ft

3690 Ft
4

FACTOR

8790 Ft

Oldószeres alapozó fém,
alumínium és horganyzott
felületre
• Vastag bevonat – tartós védelem
• Hegeszthető
• Hígítható:
- nitrohígítóval (gyorsan szárad)
iparosoknak
- lakkbenzin hígítóval
(lassabban szárad)
lakosságnak
• 5 színben
0,75 l (4920 Ft/l) | 2,5 l (4700 Ft/l)

PIKTOR • Augusztusi termékajánló

0,75 l

3650 Ft

2,5 l

RAPID KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ

0,75 l

VASTAGLAZÚR

Alapozó és selyemfényű lazúr egyben,
kemény- és puha fafelületekre
• Pl. faház, épületasztalos ipari termék,
kerti építmény, kerítés, fűrészáru stb.
kül- és beltéren
• Több színben
0,75 l (3533 Ft/l) | 2,5 l (3516 Ft/l)
0,75 l

COROR

1750 Ft

FAFESTÉS

2IN1 ALAPOZÓ ÉS
VÉKONYLAZÚR
FACTOR

230 ml

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
0,75 l (4867 Ft/l)

ROZSDA ELLENI VÉDELEM
RAPID ZOMÁNCFESTÉK
COROR

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
0,75 l (6120 Ft/l) | 2,5 l (3996 Ft/l)
0,75 l

4590 Ft

KOPÁSÁLLÓ
BETONHABARCS

GARÁZS FELÚJÍTÁS

STYRO-BOND | AR-6

Beton és vasbeton elemek,
ásványi vakolatok javítására
• Erkélyek, teraszok, lépcsők, rámpák stb.
repedéseinek, egyenetlenségeinek
tartós javítására
• Járófelület kialakítására is
5 kg (350 Ft/kg) | 25 kg (258 Ft/kg)

TIPP

obb
N a g y ib ák
h
n
o
t
be
s ár a
javítá

5 kg

1750

FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT
VIZES

VALMOR

Vizes hígítású, strapabíró, belés kültéri, kopás-, olaj- és vízálló,
padlóbevonat
• Betonra, térkőre (autóbeálló, garázs,
járda, műhely, veranda, lépcső)
• Tisztítható
• Több színben
4 l (2388 Ft/l)

HÍGÍTÁSÚ

2850

1l

Ft

9550

25 kg

6450 Ft

FALAZAT ÉS BETONJAVÍTÓ
MESTER

Rések, hiányosságok javítására beton,
vakolat, falazat esetén
• Tetőcserepek, sérült élek kijavítására
• Átfesthető, csiszolható
• Bel- és kültéren
310 ml (4484 Ft/l)

4l

Ft

310 ml

1390 Ft

GARÁZSFESTÉK
VALMOR

Selyemfényű, könnyen takarítható, időjárásálló
bel- és kültéri bevonat
• 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
0,75 l (5267 Ft/l) | 2,5 l (5020 Ft/l)
0,75 l

3950

Ft

-tól

2,5 l

12550 Ft

-tól

PADLÓ- ÉS JELÖLŐ FESTÉK
VALMOR

Ft

5350

Ft

2,5 l

17450 Ft

SMILING HOUSE

TIPP

t az
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e

Közlekedési útvonalak útjelzések,
parkolóhelyek, sportpályák, veszélyt jelző
zónák kialakítására
• Alkalmas a padló teljes felületének festésére is
• Oldószeres, könnyen javítható
• Kiváló kopásállóság, ellenáll a vegyszereknek,
benzinnek, olajnak
• Jól bírja a targonca forgalmat is
• Sárga, fekete, fehér, szürke színben
(megrendelésre RAL színekben is)
0,75 l (7133 Ft/l) | 2,5 l (6980 Ft/l)
0,75 l

OLAJFOLT
ELTÁVOLÍTÓ

Vízbázisú tisztítószer,
olaj, zsír, korom
eltávolítására
pl. térkőről, falról,
padlóról
• Kézi és gépi
használatra is
500 ml (3100 Ft/l)
500 ml

1550 Ft
Oil Stain Remover

JELÖLŐ RAGASZTÓSZALAG
TESA

Erős PVC jelölőszalag,
kézzel is eltéphető
• Nagy tapadószilárdság sokféle
felülettípuson
• Szalag, nagyfokú csiszolástűrés
• Több méretben, vastagságban
és színben

tekercs

2190 Ft

-tól

piktor.hu
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TISZTA TETŐ

A HÁZA ÚJRA SZÉP LESZ

BIOCOMB

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)
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A JÁN

BIOCOMB

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

4990

BIOCOMB

lak ,
n ce f a
ak
Mede , ker ti tav ek ,
t ak
öv
k
u
k
s
i
e
t
t
ker
és ze
k,
te r m
köpő
körüli ogók , víz er ti
c s o b árg y ak , k .
dísz t y zók stb
n
z u h a ás á r a .
tisz tít

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

4990

BIOCOMB

1l

TISZTÍTÓ
MOHÁS FELÜLETRE

4990

BIOCOMB

TIPP

ált al
Tuják mohás
l
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l
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tá
tisz tí

BIOCOMB

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)

3750
6

1l

Ft

11490

PIKTOR • Augusztusi termékajánló

1l

Ft

13990

5l

Ft

FELÜLETTISZTÍTÓ PROM

1l

ALGA- ÉS PENÉSZ LEMOSÓ

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)

4990

BIOCOMB

Ft

1l

Ft

TISZTA HOMLOKZAT

Ft

Mohás beton, kő, fa és térkő
felületek tisztításához
• 3:1 – eltávolít, tisztít, megelőz
• Korhadásgátlót is tartalmaz
• Vízzel hígítandó
koncentrátum (1:3)
• Öntisztuló

13990

5l

Ft

TISZTA PONYVA

TISZTÍTÓ ALGÁS FELÜLETRE

L JUK

1l

Ft

5l

Ft

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

4990

1l

Ft

TISZTA TERASZ
BIOCOMB

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

3750

1l

Ft

9790

5l

Ft

TISZTA KERÍTÉS
BIOCOMB

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

4990

1l

Ft
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NYÁRI AUTÓÁPOLÁS
ROVARELTÁVOLÍTÓ

AUTÓSAMPON
PRELIX

BŐRÁPOLÓ
PREVENT

Autó bőrfelületeihez
• Visszaadja a felület
eredeti színét, fényét
• Növeli a bőr
élettartalmát
375 ml (4240 Ft/l)

PRELIX

1l

550

Ft

650

Ft

1l

790 Ft

SPRAYPLAST FOLYÉKONY GUMI
MOTIP

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 (11475 Ft/l)

1590 Ft
ÚJ

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)

500 ml

viaszos

375 ml

RAGASZTÓ
ÉS MATRICAELTÁVOLÍTÓ

• Üveg, lakk,
műanyag és
gumi felületekre
500 ml (1580 Ft/l)

TER

MÉK

200 ml

1190 Ft

400 ml

4590 Ft

SZILIKON SPRAY

SZILIKON BALZSAM

PREVENT

PREVENT

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)

POLÍROZÁS

1250

2+1 év
G AR AN

CIA

300 ml

950 Ft

375 ml

Ft

SZÍNES
AUTÓPOLÍR

POLÍROZÓ

EINHELL | CC-PO 90

12690
Házhoz szállítás

Ft

Színkártya bérbeadás

PRELIX

Könnyen kezelhető, erős
polírozógép (90 W)
• Percenkénti 3700-as
rezgésszám
• 1 db textil és 1 db
szintetikus
polírozó koronggal
• Polírozótányér:
240 mm

szett

Árajánlat

Ingyenes bemutató

Azonnali színkeverés

Ajándékutalvány

Műanyag- és
gumifelületek,
alkatrészek ápolására,
színfelfrissítésére
• Magasfényű, lassabban
öregedő, kevésbé
repedező felületet
kapunk
300 ml (3167 Ft/l)

Bankkártyás fizetés

• Kisebb felületi mattulások,
karcolások felújításához
• 5 színben
375 ml (3707 ft/l)
375 ml

1390 Ft
Ingyenes parkoló

Hírlevél

Webshop

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 és webshopon.
PIKTOR FESTÉKBOLT | Érvényes: 2020. augusztus 5–31-ig, a készlet erejéig.

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

