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AZONNALI  BOLTI SZÍNKEVERÉS 
Több száz színben 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

GONDOLKODJ  
FELÚJÍTÁSBAN!
KEDVENCÜNK  
A TERASZ 

Akciós termékek  
a 7. oldalon

TETŐFELÚJÍTÁS

Akciós termékek a 2-3. oldalon

SZOBAFESTÉS, 
DEKORÁLÁS

       Tervezz,  

     álmodozz   

   és valósítsd   

          meg!

(4867 Ft/l) 

Ft3650       
0,75 l 

 

Ft2450       
1 l 

 

Ft4390       
1 l 

 

2236 Ft/l 

Ft5590       
2,5 l 

 

Sadolin Terrace 

7016  
 Kültéri falfesték

Biocomb 
Tiszta tető

Héra Prémium
matt falfesték
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Érvényes: 2021. április 9–30-ig, a készlet erejéig. 

            EXTRA  
KEDVEZMÉNYEINK
30 000 Ft felett: -3%   
50 000 Ft felett: -5%  

100 000 Ft felett: -7%
A végösszegből  

vonjuk le.

%

Akciós termékek  
a 4-5. oldalon

piktor.hu

piktor.hu 

Győr

https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal


Kiváló fedőképességű, mosható 
falfesték kész színekben
• Kíváló páraáteresztő
• Könnyű felhordás
• 51 színben
2,5 l (2236 Ft/l)  |  5 l (1878 Ft/l)

HÉRA PRÉMIUM BELTÉRI  
MATT FALFESTÉK
TRILAK 

 

Ft5590   
2,5 l

 

Ft9390   
5 l

SZÍNEK ÍZLÉS SZERINT

Vizes hígítású falalapozó
• Megakadályozza a foltosodást
• Színtelen
5 l (1198 Ft/l) 

HÉRA FALFIX 
MÉLYALAPOZÓ 
TRILAK 

 

Ft1450  
1 l

 

Ft5990  
5 l

Korom és  

rozsdafoltok 

eltüntetésére is

ajánljuk.

TIPP
Megakadályozza, hogy a 
beázás és a nikotin foltok 
átüssenek a falfestéken
• Vizes hígítású
• Fehér
2 l (3775 Ft/l)  |  4 l (3373 Ft/l)

HÉRA FOLTTAKARÓ 
ALAPOZÓ 
TRILAK

 

Ft7550   
2 l

 

Ft13490   
4 l

PENÉSZ ÉS FOLTOK ELLEN
HÉRA PENÉSZGÁTLÓ 
BELSŐ FALFESTÉK
TRILAK
Megakadályozza újabb penész- 
és gombafertőzések kialakulását
• Hosszan tartó védelem
• Fehér 
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
2 l (2675 Ft/l)  |  4 l (2438 Ft/l)

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS  

Ft5350   
2 l

 

Ft9750   
4 l

Nemcsak a penészes 

felületet, hanem 

annak közvetlen 

környezetét is kezelni 

kell a biztos hatás 

érdekében!

TIPP

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

megakadályozására

 

Ft1990  
1 l

TAPÉTA RAGASZTÓ
DC-WALL CERAMICS
Extra erős folyékony ragasztó 
PVC tapétához
750 g (3987 Ft/kg)

 

Ft2990       
750 g

PVC TAPÉTA
D-C-WALL | CERAMICS
Csempe-, fa-, tégla- vagy kőburkolat hatású  
PVC falburkolat konyhába, fürdőszobába
• Könnyen tisztítható
• Méretre szabható
• Több mint 20-féle  

mintázat

falfestésre

67,5 cm széles 

Ft1550 
fm

 

ÖLTÖZTESD ÁT!
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Erős fertőtlenítő- ill. gombaölő  
és baktériumölő hatású
• Nedvesebb levegőjű helyiségekbe
• Magas páraáteresztő-képességű
• Fehér 
5 l (1038 Ft/l)  |  16 l (809 Ft/l) 

Erős fertőtlenítő hatású 
• Magas páraáteresztő-képességű
• Jellegzetes friss illat
• Bel- és kültéri
• Fehér
5 l (450 Ft/l )  |  16 l (274 Ft/l)

JUPOL BIO BELTÉRI MÉSZFESTÉK
JUB

TERMÉSZETES 
MÉSZFESTÉK 
JUB

Belső falfesték kiváló  
páraáteresztő képességgel
• Citromos illatú
• Szárazon dörzsálló
• Fehér
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
2 l (1595 Ft/l)  |  5 l (1330 Ft/l)

Készrekevert, beltéri 
• Bekeveréskor nem porol, 

könnyen csiszolható
• Kézzel és géppel is 

könnyen felhordható
• Kiváló páraáteresztő-

képességű
8 kg (236 Ft/kg)  |  25 kg (208 Ft/kg)

Áttetsző, beltéri 
dekorációs bevonat 
csillámokkal 
• A festett felület  

csillogó megjelenést kelt
• Kiváló moshatóságú
• Használatra kész  
• Jó páraáteresztő-

képességű
2,5 l (2996 Ft/l) 

Kiváló fedőképességű,  
matt és kimagaslóan fehér
• Lemosható: ellenáll a 

szokásos tisztítószereknek
• Pára- és légáteresztő
• Szagmentes
• Fehér
• Pasztell színekben üzletünkben 

azonnali színkeveréssel
15 l (479 Ft/l)

JUPOL CITRO PENÉSZGÁTLÓ 
FALFESTÉK
JUB

NIVELIN DISZPERZIÓS GLETT
JUB

JUPOL TREND GLITTER 
JUB

JUPOL NEXT
BELTÉRI FALFESTÉK
JUB

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft3190       
2 l

 

Ft6650       
5 l

 

Ft1890       
8 kg

 

Ft7490        
2,5 l

 

Ft5190       
25 kg

 

Ft6750       
15 l

EGÉSZSÉGBARÁT FESTÉS

 

Ft2550       
5 l

 

Ft4390       
16 l

Ft12950        
16 l

 
Ft5190        

5 l

 

JUBOLIN BELTÉRI GLETTANYAG
JUB

Diszperziós glett finom  
kiegyenlítésre és simításra
• Kisebb repedések, lyukak,  

hézagok kitöltésére is
• Felhasználásra kész
3 kg (597 Ft/kg) |  25 kg (314 Ft/kg)

Ft1790        
3 kg

 
Ft7850        

25 kg

 
falfestésre

Kivételes 

fehérségű

EXTRA
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Kemény, puhafa  
és kezeletlen kertibútor  
ápolásához
• Jobban taszítja a vizet és  

könnyebben ápolható
• Akác, színtelen  

és teak színben
0,75 l (6467 Ft/l) 

KERTIBÚTOR OLAJ
BIOPIN 

 

Ft4850       
0,75 l

TISZTA TERASZ
BIOCOMB
Bármilyen burkolatú  
terasz karbantartására
• Visszaadja a felület 

eredeti színét
• Vízzel hígítandó 

koncentrátum (1:5)
• Lemosandó
5 l (1690 Ft/l)

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

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

 

Ft3190  
1 l

 

Ft8450  
5 l

 

Ft4390  
1 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
• Korhadásgátlót is tartalmaz 
• Vízzel hígítandó koncentrátum (1:3)
• Öntisztuló

 

Ft4390  
1 l

 

Ft4390  
1 l

100% természetes: 

növényi olajokból 

és fenyőgyantából 

készült

NÖVÉNYI

TERMÉSZETES WPC OLAJ 
KOS
Mélyen beszívódik, elmélyíti  
és visszaadja a felület színét
• WPC kertibútor és teraszburkolat, 

PE rattan, resysta felületekhez
• Víztaszító (impregnál) és védi  

a felületet az időjárástól
• Színtelen
0,5 l (5380 Ft/l) 

 

Ft2690       
0,5 l

OPTI F+ MEGELŐZÉS
BOCHEMIT

3 az 1-ben megelőző 
favédelem: fakárosító 
rovarok, gombák és 
penész ellen
• Kül- és beltéri 

koncentrált folyékony 
készítmény fa 
szerkezeti elemekre

• Barna, zöld  
és színtelen

PLUS I UTÓKEZELÉS
BOCHEMIT

Kül-és beltéri 
koncentrátum, 
fapusztító rovarok 4x-es 
megsemmisítésére (pete, 
lárva, báb, kifejlett rovar)
• Beltéren fa szerkezetek, 

régi tárgyak megelőző 
rovarvédelemére

• Színtelen

 

Ft4450  
1 l

QB HOBBY  
FAANYAGVÉDŐSZER
BOHEMIT
Kisebb fafelületek 
megelőző kezelésére 
penész, fakárosító 
gombák és rovarok ellen
• Kül- és beltéri 
• Színtelen, barna  

és zöld színben

 

Ft1950  
1 kg

FAVÉDELEM

TERASZ FELÚJÍTÁS

kerítés- 
és terasz 

felújításra

Speciális olaj 

növényi  

összetevőkből

NÖVÉNYI

Ft3390        
1 kg

-tól 
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ÚJ SZÍNEK:  

Skandinávszürke

Platánszürke  

Sonoma

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

VÉDI A FÁT ÉVEKEN ÁT

SPECIÁLIS FÉMFESTÉK
HAMMERITE
Vas, acél, horganyzott, réz, alumínium  
felületek tartós védelmére
• Közvetlenül a rozsdára felhordható
• Kiváló fedőképességű, gyorsan szárad
• Kül- és beltéri, selyemfényű
• Ereszcsatorna, oszlop, ajtó, garázskapu, kerítés, 

kertibútor stb. festésére és felújítására
• Minden színben egységes áron
• Több ezer színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,75 l (6653 Ft/l)  |  2,5 l (5436 Ft/l)

Oldószeres vékonylazúr, teljesen 
beszívódik a fába, nem képez  
a felületén bevonatot
• Megmarad a fa natúr tapintása
• Kerítésre, korlátra  

(Base NG alapozóval)
• Több színben
0,75 l (3720 Ft/l)  |  2,5 l (3060 Ft/l)

CLASSIC HP  
SELYEMFÉNYŰ VÉKONYLAZÚR
SADOLIN

 

Ft7650       
2,5 l

 

Ft2790 
0,75 l

 

Ft13590
2,5 l

 

Ft4990       
0,75 l

EXTRA SELYEMFÉNYŰ VASTAGLAZÚR
SADOLIN

Oldószeres vastaglazúr, amely  
vékony bevonatot képez a fán
• Selyemfényű, bársonyos tapintású
• Kültérre ajánljuk: ajtó, ablak, 

homlokzatborítás, korlát, kerítés, 
kertibútor

• Több színben
0,75 l (4520 Ft/l)  |  2,5 l (3980 Ft/l)

Az Extra lazúr tartós 
változata, kiemelkedő 
UV védelemmel
• Megőrzi a fa  

natúr színét
• Színtelen
0,75 l (4733 Ft/l)  | 2,5 l (4156 Ft/l)

 

Ft10390       
2,5 l

 

Ft3550       
0,75 l

UV EXTRA LAZÚR
SADOLIN

homlokzat- 
és kerítés 

felújításra

PLUS LAZÚR
SADOLIN

Gyorsan száradó, selyemfényű  
vizes bázisú lazúr
• Mélyen beszívódik a fába
• Kül- és beltéri 
• Teljesen szagmentes
• Több színben
0,75 l (4387 Ft/l)  |  2,5 l (3860 Ft/l)

 

Ft9650       
2,5 l

 

Ft3290       
0,75 l

TIPP
Gyerekjátékokra,  

kisállatházakra  

kifejezetten  

ajánlott.

EXTREME  
EXTRA TARTÓS LAZÚR
SADOLIN

Öntisztuló, extra tartós selyemfényű lazúr
• Kültéri, vízbázisú, gyorsan száradó
• A festett felületről a vízcseppek (eső)  

legördülnek, magukkal sodorják a felületre  
rakódó szennyeződéseket (kosz, por),  
így nem tapadnak meg a bevonaton

• Több színben
• Extra színekben üzletünkben azonnali színkeveréssel
0,75 l (4700 Ft/l)  |  2,5 l (4076 Ft/l)

 

Ft10190
2,5 l

 

Ft3290
0,75 l

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

Oldószeres vastaglazúr 
kültéri fa járófelületekre
• Selyemfényű, csúszásmentes  

bevonatot ad
• Kiváló kopásállóság,  

víz- és UV-álló
• Vörösfenyőre nem alkalmas
• Fenyő, teak és színtelen
0,75 l (4867 Ft/l)  |  2,5 l (4260 Ft/l)

TERRACE  
KÜLTÉRI FAPADLÓ LAZÚR
SADOLIN

Érdemes a kerti  

bútorokat nyáron is  

védőkezelésként 

vékony réteg olajjal 

áttörölni.

TIPP

KERTIBÚTOR OLAJ
SADOLIN Oldószeres ápoló olaj kültéri  

kerti bútorok védelmére
• Trópusi kemény fákhoz  

és puha fákhoz egyaránt 
• Mélyen behatol a fába 
• Vízlepergető
• Alapozni nem kell!
• Színtelen és teak
0,75 l (5133 Ft/l)  |  2,5 l (4180 Ft/l)

KEDVENCÜNK A TERASZ

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft10650
2,5 l

 

Ft10450
2,5 l

 

Ft3650
0,75 l

 

Ft3850
0,75 l

 

Ft9950       
2,5 l

 

Ft3390 
0,75 l

VIZES
HÍGÍTÁSÚSZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS
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PERGOLA FAFESTÉK
FACTOR
Selyemfényű, UV-álló,  
kültéri fafesték

• Pergolák, zsalugáterek, 
játszóterek, kerítések, 
ereszdeszkák, faházak,  
stégek, méhkaptárak  
festésére

• Engedi a fát száradni 
(páraáteresztő)

• Rugalmas (nem reped  
meg a festék)

• Vízlepergető
• Több színben
0,75 l (4467 Ft/l)  |  2,5 l (4260 Ft/l)

AZ IGAZI ANTRACIT 

7016 ANTRACIT 
KÜLTÉRI FALFESTÉK 
FESTÉKBÁZIS Matt, tökéletes 

fedőképességű  
antracit homlokzat és 
lábazatfesték 
• UV-álló és erősen időjárásálló
• Tégla, mészkő, beton, fa, 

műkő, vakolt felületekre
• RAL7016 antracit
2,5 l (2196 Ft/l)

 

Ft2450      
1 l

 

Ft5490      
2,5 l

7016 ANTRACIT  
EGYRÉTEGŰ BELSŐ FALFESTÉK 
FESTÉKBÁZIS
Matt, antracit beltéri falfesték
• Tökéletesen fed, kiadós
• Pára- és légáteresztő
• Környezetbarát
• RAL7016 antracit
2,5 l (1980 Ft/l)

 

Ft2150      
1 l

Ft10650           
2,5 l

 
Ft3350                     

0,75 l

 

7016 ANTRACIT 
PERGOLA FAFESTÉK 
FESTÉKBÁZIS
Kültéri fafelületek tartós, dekoratív,  
időjárásálló védelmére 
• A fa struktúráját meghagyja
• UV-álló, rugalmas felületet képez, nem reped meg
• Páraáteresztő, vízlepergető és dörzsálló
• Pergolák, zsalugáterek, játszóterek, kerítések, 

faházak, stégek festésére
• RAL7016 antracit
2,5 l (4356 Ft/l)

 

Ft4450      
1 l

Akár 5 éven  

keresztül  

tartós bevonat  

átfestés nélkül.

TIPP

GARÁZS FELÚJÍTÁS

Selyemfényű, könnyen takarítható,  
időjárásálló bel- és kültéri bevonat
• Flexibilis, kopásnak, olajnak, benzinnek, sós 

hólének és háztartási tisztítószereknek ellenáll
• Ajánlott: garázs, autóbeálló, járda, műhely,  

terasz, pince, veranda, lépcső
• Betonra is
• Több színben
0,75 l (4867 Ft/l)  |  2,5 l (4580 Ft/l)

GARÁZSFESTÉK 
VALMOR

 

Ft3650  
0,75 l

-tól

 

Ft11450  
2,5 l

-tól

7016 ANTRACIT 
AKRIL ZOMÁNCFESTÉK 
FESTÉKBÁZIS
Selyemfényű, antracit kül- és beltéri festék
• Víztaszító, vízlepergető és dörzsálló 
• Gyorsan szárad, szinte szagtalan
• Beltéri PVC, fóliás bútorok, polisztirol, fa, papír, 

üveg, műanyag, kerámia, nemesfém, festett, 
lakkozott felületek festésére is

• RAL7016 antracit
2,5 l (4380 Ft/l)

 

Ft4590      
1 l

festésre

Vizes hígítású, strapabíró, bel-  
és kültéri, kopás-, olaj- és vízálló, 
padlóbevonat 
• Betonra, térkőre (autóbeálló, garázs, 

járda, műhely, veranda, lépcső)
• Tisztítható
• Több színben
4 l (2173 Ft/l)

FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT
VALMOR

 

Ft2550   
1 l

 

Ft8690   
4 l

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

7016 ANTRACIT 
KAPART 1.5 VAKOLAT 
FESTÉKBÁZIS

Homlokzatokra  
és belső falakra
• UV-álló és erősen 

időjárásálló
• Tökéletesen fed
• RAL7016 antracit
5 kg (938 Ft/kg) 

 

Ft4690      
5 kg

 

Ft10950      
2,5 l

 

Ft4950      
2,5 l

 

Ft10890      
2,5 l
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Csak le kell permetezni a felületet 
BioCombbal, az eső/szél letakarítja 

a felületről az elhalt moha, alga,  
és egyéb szennyeződéseket.

ÖNTISZTULÓ

TISZTA TETŐ 
BIOCOMB
Cserép-, zsindely-,  
pala-, beton-, műanyag-, 
bádog-, nádtetőre 
• Vízzel hígítandó  

koncentrátum (1:3)
• 3:1 – eltávolít, tisztít, megelőz
5 l (2430 Ft/l)

 

Ft12150       
5 l

 

Ft4390       
1 l

FLEXIBILIS  
TETŐSZIGETELŐ BEVONAT
VALMOR
Rendkívül rugalmas vastag bevonat  
szinte mindenfajta tetőanyaghoz
• Kiváló áttöréseknél is
• Vízszigetelő, páraáteresztő, UV-álló
• Fehér és szürke színben
4 l  (3548 Ft/l)  |  8 l (3369 Ft/l)

 

Ft26950       
8 l

 

Ft14190 
4 l

Vízálló, rugalmas bevonat műgyanta és üvegszál 
erősítéssel, gyors és tartós javításokhoz minden 
tetőfelületen és teraszon
• Használatra kész az azonnali kárelhárításhoz
• Tapad minden tető felülethez: kátrány, bitumen, 

beton, kő, azbeszt, bádog, galvanizált fémek, üveg
• Szürke
0,75 l (5133 Ft/l)  |  4 kg (4223 Ft/kg)

WASSER STOP TETŐJAVÍTÓ MÁZ 
SOUDAL

 

Ft3850       
0,75 l

 

Ft16890       
4 kg

TETŐJAVÍTÁS

SEAL VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ SPRAY
MASTON

Rugalmas, gumírozott 
bevonat, azonnal leállítja 
és tömíti a szivárgásokat
• Kitölti és tömíti  

a repedéseket
• Megakadályozza a 

nedvesség behatolását,  
a rozsdásodást  
és a korróziót

• Matt fehér, szürke  
és fekete színben

500 ml  (7780 Ft/l)  

 

Ft3890
500 ml

tetőfelújításra

Új horganyzott  

felületeknél szükséges 

egy maratásos  

előkezelés a festék 

megfelelő tapadása 

érdekében.

TIPP DUNAPLASZT  
CSATORNAFESTÉK
EGROKORR Alapozó és fedőfesték egyben

• Elsősorban könnyű-és színesfémek 
(alumínium, sárga-és vörösréz,  
horgany, ón, ónozott és horganyzott 
felületek) bevonására

• Időjárás-, víz-, olaj-, lúg-, sóálló
• Réz, bronz, ezüst, ómetál  

és antik réz színekben
• Aerosol: 3 színben
aerosol: 400 ml (4475 Ft/l) 
vizes bázisú: 0,75 l (9187 Ft/l) 
oldószeres: 0,75 l (10067 Ft/l)

vizes bázisú 

Ft6890   
0,75 l

-tól

oldószeres 

Ft7550   
0,75 l

 

aerosol

Ft1790   
400 ml

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

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 
310 ml  (6935 Ft/l)

SEMLEGES SZILIKON 
TÖMÍTŐ 
MESTER
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
310 ml  (5000 Ft/l) 

 

Ft1550   
310 ml

 

Ft2150   
310 ml

AKROPOL LÁBAZAT, BETON ÉS PALAFESTÉK
KEMIKÁL

Beton- és kőkerítések 
díszítő- és védőfestésére
• Épületlábazatokra is
• Fagyálló, kopásálló
• Gyorsan szárad
• Több színben
1,6 l (2656 Ft/l)  |  4 l (1913 Ft/l)

Ft4250   
1,6 l

-tól
Ft7650   
4 l

-tól

7PIKTOR Győr   •          hétfő-péntek: 6–17 h   |   szombat: 6–13 h 
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Mindent egy helyről 
(kiegészítőket is: kezdősínt, élvédőt, dűbelt, stb.)

Azonnal készletről vihető 

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

Időtálló, prémium minőség  
(10 év garancia)

Ingyen házhoz szállítjuk  
(részletek az üzletben)

A vakolat színe több ezer  
színből választható ki

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

AKRIL VAKOLAT  
kis kiszerelésben is  
(7 kg): próbaszínnek 
kisebb felületekre  
(pl. kémény)

 

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

  

HŐSZIGETELŐ  
RENDSZER

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 (640 Ft/kg)

LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT

Prémium

minőségű 

hőszigeteléssel

• pénzt spórolsz magadnak

• kellemes klíma lesz  

a lakásodban

• értékesebb lesz  

a házad

 

Ft15990  
25 kg

Ft /m2   4382  Ft /m2   5036  

Grafitos 

polisztirol  

ELŐNYE

• 20%-kal jobb 

hőszigetelő 

képesség

festésre és 
szigetelésre

festésre és 
szigetelésre

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! 
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak. PIKTOR  Győr   |   Érvényes: 2021. április 9–30-ig, a készlet erejéig. 

Ingyenes 
parkoló

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. 

Festékspray 
töltés

Autófesték 
színkeverés

Színkártya  
bérbeadás

Azonnali 
színkeverés

Hírlevél Webshop Ajándék- 
utalvány 

Piktor 
Bisztró

Házhoz  
szállítás

Bankkártyás  
fizetés

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

50 mm 

Ft3020 
m2

https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/040264-jubizol-uvegszovet-feher-1-m-
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/SnViaXpvbCBVbmlncnVuZA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/085195-jubizol-acryl-finish-xs-1-5-vekonyvakolat-feher-25-kg
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/S3VsaXJwbGFzdA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/060024-jubizol-eps-ragasztohabarcs-25-kg
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RVBTIHBvbGlzenRpcm9s/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/WFBTIFRPUCBQ/keyword_begin/0/page/1/

