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SMILING HOUSE 

SÍRKŐ- ÉS MŰKŐ  
IMPREGNÁLÓ

Ft5250
1 l

TESA

SZENZITÍV FESTŐSZALAG 
Vásárolj 5 db-os Tesa szenzitív 
festőszalag csomagot és ajándékba 
adunk hozzá egy hátizsákot! 

Ft13350         
csomag (5 db)

 

 

 

AZONNALI  BOLTI SZÍNKEVERÉS 
Több száz színben 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

DULUX 

EASYCARE  
FOLTÁLLÓ FALFESTÉK
Rendkívül ellenálló, matt felületet adó  
beltéri falfesték, melyről lepereg a víz  
és a legtöbb folyékony szennyeződés

> 10x jobban ellenáll a dörzsölésnek
> Többszöri takarítás után is  

ragyogó marad a fal színe 
> Kiváló fedőképesség
> 48 színben

Ragyogó színek  
gond nélkül!

• 30 mm x 50 méteres tekercs szett

A készlet erejéig.

2,5 l (1980 Ft/l)  |  5 l (1698 Ft/l)

 

  

AJÁNLJUK

Gyermekes családoknak.

Háziállat tartóknak.

Konyhába, előszobába.

Mindenhol, ahol fontos,  

hogy a festék évek  

után is állja a sarat.

 

Ft4950  
2,5 l

 

Ft8490    
5 l
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ACRYL MATT BELTÉRI FALFESTÉK
DULUX
Elsősorban kisebb igénybevételnek 
kitett helyiségek festésére
• Jól fedő, matt felület
• Fehér
3 l (317 Ft/l)  |  10 l (825 Ft/l)

 

Ft3950      
3 l

 

Ft8250      
10 lSZÍNEZD ÚJRA!

GRUNT MÉLYALAPOZÓ
DULUX
Megakadályozza a fedő festék foltosodását
• Festő hengerrel (vagy kisebb felületeknél  

ecsettel) kell felhordani 1 rétegben
5 l (1078 Ft/l)

 

Ft2090      
1 l

 

Ft5390      
5 l

FESTŐHENGER NYÉLLEL 
DULUX
Természetes gyapjúból

18 cm-es 

Ft1750       
db

24 cm-es 

Ft2890       
db

LATEX MATT  
BELTÉRI FALFESTÉK
DULUX
Kiváló minőségű, tökéletesen 
fedő latex festék
• Különösen ellenálló
• Megnövelt mosásállóságú  

bevonatot képez
• Fehér
10 l (1129 Ft/l)

 

Ft11290      
10 l

A NAGYVILÁG SZÍNEI
DULUX
Beltéri mosható falfesték
• Kiváló fedőképesség
• Tartós színek
• 56 színben
2,5 l (1836 Ft/l)  |  5 l (1630 Ft/l)

 

Ft4590      
2,5 l

 

Ft8150      
5 l

Magasabb  

kiadósság,

magasabb  

fedőképesség.

MEGÚJULT Kiváló fedőképességű  
beltéri falfesték
• Mosható, dörzsálló
• Több ezer színben üzletünkben 

azonnali színkeveréssel
2,5 l (2340 Ft/l) 

VINYL MATT  
DULUX 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft5850       
2,5 l

SZENZITÍV FESTŐSZALAG
TESA
Érzékeny, kritikus felületek pl. frissen festett fal, 
tapéták és lakkozott felületek  
maszkolásához
• Vékony, de szakadásálló
• 30 mm széles
25 m (52 Ft/m)  |  50 m (34 Ft/m)

Ft1290        
db (25 m)

CREATIONS SPECIÁLIS  
FÉMHATÁSÚ BELTÉRI FALFESTÉK
DULUX
Különleges, fényes metáleffekt falfelületet ad
• Mély, intenzív és hosszantartó színek 
• Festett, vakolt fal, kő, beton, tapéta felületekre
• Vízzel tisztítható
• 4 színben: 

sötét acél, 
kristály tükör, 
bronz szobor, 
esüst szikra

Ft5990
1 l 

 

FÉMHATÁS A FALAKON

Ft2690        
db (50 m)
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https://piktor.hu/021848-dulux-festohenger-nyellel-18cm
https://piktor.hu/058219-dulux-nagyvilag-szinei-2-5l-csipos-gazpacho
https://piktor.hu/087174-dulux-matt-latex-10l
https://piktor.hu/036552-dulux-acryl-matt-3l
https://piktor.hu/102683-dulux-creations-femhatasu-falfestek-ezust-szikra-1-l
https://piktor.hu/071860-tesa-szenzitiv-festoszalag-30mm-x-25m
https://piktor.hu/030355-dulux-grunt-vizes-melyalapozo-1l


vliestapéta  
M34901

Ft7790
tekercs

vliestapéta  
M35107

Ft7790
tekercs

   papírtapéta   
11202209

Ft7390
tekercs

  vliestapéta  
02363-10 

Ft8990
tekercs

   papírtapéta   
11200709

Ft7390
tekercs

   papírtapéta   
11201003

Ft7390
tekercs

 AZONNAL

KÉSZLETRŐL

Több mint 200 változat.

Elegáns, modern formavilág,  

diszkrét színek, ízléses minták.

Tapéták gyerekszobába.

53 cm x 10 m-es  

tekercsekben.

TAPÉTARAGASZTÓK
METYLAN
Többféle 
típusban

  Direct
(vlies tapétához)

Ft2850       
200 g

200 g (14250 Ft/kg) 

 Normal  
(papír tapétához)

Ft1690       
125 g

125 g (13520 Ft/kg) 

vliestapéta  
10048-05  

Ft6990  
tekercs

TAPÉTÁK

vliestapéta  
10046-10 

Ft7990
tekercs

  Spezial  
(vinyl  

tapétához)

Ft2650       
200 g

200 g  
(13250 Ft/kg) 

 Spezial instant
(nehéz speciális 

tapétákhoz)

Ft2750       
200 g

200 g  
(13750 Ft/kg) 

vliestapéta  
10051-05 

Ft7990         
tekercs vliestapéta  

10146-29

Ft9490       
tekercs
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https://piktor.hu/099227-erismann-vlies-tapeta-10051-05
https://piktor.hu/099918-erismann-vlies-tapeta-10046-10
https://piktor.hu/104094-lutece-les-aventures-11200709-papirtapeta
https://piktor.hu/104093-lutece-les-aventures-11201003-papirtapeta
https://piktor.hu/104092-lutece-les-aventures-11202209-papirtapeta
https://piktor.hu/103272-ugepa-onyx-vlies-tapeta-m34901
https://piktor.hu/103274-ugepa-vlies-tapeta-m35107
https://piktor.hu/100559-erismann-vlies-tapeta-02363-10
https://piktor.hu/099226-erismann-vlies-tapeta-10048-05
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/bWV0eWxhbiBUYXDDqXRhcmFnYXN6dMOz/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/102513-erismann-vlies-tapeta-10146-29


Ápolja, karbantartja és nemesíti  
a puskatusokat, fegyver-, késmar-
kolatokat, fa használati tárgyakat
• Védelmet nyújt a szennyeződés és 

a kiszáradás ellen
• Sima selyemfényű felületet képez
• Bőrcipők, bőrfelületek ápolására is
• Antiallergén, szagtalan
• Színtelen
0,25 l  (8600 Ft/l)

TERMÉSZETES FEGYVERTUS VIASZ 
K.O.S  

 

Ft2150 
0,25 l

100% TERMÉSZETES

Olajok, viaszok, festékek, 
lakkok, falfestékek színezésére 
• Beltérre és kültérre
• Kitűnő színező erő
• Egy tubus  

500 ml olajhoz 
• 13 színben

TERMÉSZETES PIGMENT PASZTA
K.O.S  

 

Ft370 
20 ml

Nagy igénybevételnek 
kitett beltéri fafelületekre, 
fapadlók, parketták 
kezelésére
• Gyermekjátékra alkalmazható
• Légzésaktív, víztaszító
• Barna, fehér, színtelen
0,75 l (9053 Ft/l)

TERMÉSZETES KEMÉNYOLAJ  
BIOPIN 

 

Ft6790 
0,75 l

Természetes növényi 
alapú tisztító 
koncentrátum
• Minden mosható 

fafelülethez: bútor, ajtó, 
lépcső, padló

• Jól oldódik, jól tisztít, 
kíméletes a bőrhőz

0,5 l  (7700 Ft/l)

ERŐS TISZTÍTÓ  
FA FELÜLETHEZ  |  NARANCSOS 
BIOPIN 

 

Ft3850 
0,5 l

MUNKALAP KEMÉNYOLAJ
BIOPIN
Ellenállóvá teszi a fa konyhai munkalapot, 
asztallapot, ablakpárkányt a nedvességgel 
(víz, kávé, vörösbor, citromlé stb.) és más 
szennyeződésekkel szemben
• Selyemfényű felületet ad
• Elmélyíti a fa eredeti színét  

és kiemeli az erezetet
• Színtelen
0,375 l (10533 Ft/l) 
0,75 ml (7987 Ft/l)

Élelmiszerrel  
érintkezhet 
száradás után

 

Ft3950  
0,375 l

 

Ft5990  
0,75 l

MÉHVIASZ
BIOPIN
Bőrbútorok, bőrcipők,  
fedett bőrfelületek ápolására 
• Kezeletlen, olajozott, viaszolt vagy  

lakkozott fafelületek frissítésére is
250 ml (13800 Ft/l) 

 

Ft3450 
250 ml

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

Mélyen beszívódik és elmélyíti 
a felület színét
• Fegyvertus, késmarkolatok és 

fa használati tárgyak ápolására
• Színtelen
0,25 l  (6760 Ft/l)

TERMÉSZETES 
FEGYVERTUS OLAJ 
K.O.S  

 

Ft1690 
0,25 l

 

NÖVÉNYI

100% természetes:  

növényi olajokból és  

fenyőgyantából  

készült

Ápoló és felületkezelő szer natúr vagy 
olajozott, viaszolt, pácolt, lakkozott 
felületekre, antik bútorokra
• Alkalmas bőrcipők, bőrbútorok,  

fedett bőrfelületek ápolására is
• Selymes felületet ad
• Védelmet nyújt a víz, a szennyeződés  

és kiszáradás ellen
• 4 színben
150 ml (11667 Ft/l) 

ANTIK VIASZ
K.O.S  

 

Ft1750  
150 ml
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https://piktor.hu/069900-biopin-mehviasz-szintelen-0-25l
https://piktor.hu/069891-biopin-termeszetes-kemenyolaj-szintelen-0-75
https://piktor.hu/069908-biopin-eros-tisztito-fa-felulethez-narancsos-0-5l
https://piktor.hu/101887-k-o-s-termeszetes-wpc-olaj-szintelen-0-5-l
https://piktor.hu/069888-biopin-munkalap-kemenyolaj-szintelen-0-375l
https://piktor.hu/069943-k-o-s-termeszetes-fegyvertus-olaj-0-25-l
https://piktor.hu/069939-k-o-s-termeszetes-pigment-paszta-angolvoros-20-ml
https://piktor.hu/069924-k-o-s-antik-viasz-feher-0-15-l
https://piktor.hu/069944-k-o-s-fegyvertus-viasz-szintelen-0-25-l


1. osztályú bükk - tölgy  
fűrészporból és faforgácsból
• Lényegesen jobb  

hatásfokkal ég, mint a fa
henger (129 Ft/kg)  |  tégla (129 Ft/kg)

FABRIKETT 
KELLEMES OTTHON 

Kéménytisztító kefe
• 5, 8 vagy  

10 m hosszú

KÉMÉNYKEFE

henger 

Ft1290       
10 kg

tégla 

Ft1290       
10 kg

drótos 

Ft2290      
db

-tól

rugós fejjel  

Ft3390      
db

-tól

 

KAPHATÓ 

MÉG:

faldugók  

füstcső bilincsek 

szűkítők

FÜSTCSÖVEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ IDOMOK 
• 600 °C-on beégetett festés
• Fekete szín

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

Csőbilincs

/ db
Ft-tól2550 / db

Ft-tól4350    

/ db
Ft-tól4150     / db

Ft-tól6650    
/ db

Ft-tól1990    / db
Ft-tól1590    

/ db
Ft-tól1590 

/ db
Ft-tól1950    

KOROMTALANÍTÓ 
KONIX  
Szén és egyéb szilárd  
tüzelőanyagok égésjavítója
• Folyamatosan adagolva 

tisztán tartja az égésteret  
és a füstjáratokat

• Kályhaajtóba zsinór beragasztásához
MAGAS HŐÁLLÓSÁGÚ RAGASZTÓ

  

Ft2350    
17 ml

Kémények, kályhák, kandallók  
és cserépkályhák szigeteléséhez
• Több méret: 4–14 mm 

vastagságban
3 m (183 Ft/m) 

HŐÁLLÓ TÖMÍTŐZSINÓR
GALCO

Ft550   
db (3 m)

-tól

HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ 
MESTER

Kályhák, kandallók, 
kazánok, füstcsövek 
tömítésére
• Kiválóan tapad fémen, téglán
• Kötés után nagyon  

kemény lesz
• 1000 °C-ig hőálló, nem 

rugalmas
• Fekete színben
310 ml (3839 Ft/l) 

  

Ft1190 
310 ml

SZÉNMONOXID VÉSZJELZŐK
FIREANGEL
Elektrokémiai érzékelő, időben 
figyelmeztet a CO jelenlétére, 
alacsony koncentrációnál is riaszt
• Beépített akkumulátorral
• 3 visszajelző LED: bekapcsolt 

állapot, esetleges meghibásodás, 
riasztó mód

• EN 50291-1-es szabványnak 
megfelel

• működési hőmérséklet:  
-10 °C – +40 °C

• megengedett  
páratartalom: 30-90%

CO-9X
• 7 év élettartam és jótállás

CO-9X-10T-FF
• 10 év élettartam és jótállás

CO-9D-INT
• 7 év élettartam és jótállás,
• Digitális LCD kijelző
• 4 hét eseménynapló

A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT 

 

Ft10990  
db

 

Ft14450
db

 

Ft14450
db

 

Ft750      
1 kg
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https://piktor.hu/webshop/result/keywords/S8OpbcOpbnlrZWZl/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/038333-mester-1000-c-hoallo-tomito-310ml
https://piktor.hu/107598-fireangel-szen-monoxid-veszjelzo-co-9x
https://piktor.hu/107599-fireangel-szen-monoxid-veszjelzo-co-9x-10t-ff
https://piktor.hu/107597-fireangel-szen-monoxid-veszjelzo-co-9d-int
https://piktor.hu/096694-galco-hoallo-tomitozsinor-4-mm-x-3-m
https://piktor.hu/062727-magas-hoallosagu-ragaszto-17-ml
https://piktor.hu/001676-konix-koromtalanito-1kg
https://piktor.hu/fustcsovek-es-kiegeszito-idomok
https://piktor.hu/065111-fabrikett-tegla-10-kg
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Vésett, faragott feliratok festéséhez 
• Oldószeres, tartós
• Ezüst, arany, fekete  

és fehér színekben
Fekete, fehér: 100 ml (49900 Ft/l)
Arany, ezüst: 100 ml (55900 Ft/l)

BETŰFESTÉK
AKEMI

 fekete, fehér

Ft4990 
100 ml

arany, ezüst

Ft5590         
100 ml

Vízlepergetővé teszi a felületet, mélyen 
beszívódik a kőbe, eltömíti a pórusait
• Élénkíti a felület színét, mintázatát 
• Nedves felületre is felhordható

SÍRKŐ- ÉS MŰKŐ  
IMPREGNÁLÓ
SMILING HOUSE

Sírhelyek, kripták, 

műemlékek  

felületének  

védelmére.

TIPP

Ft5250 
1 l

MINDENSZENTEKRE

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 (2070 Ft/l)

ALGA ÉS PENÉSZ LEMOSÓ 
BIOCOMB

 

Ft3350 
1 l

 

Ft10350  
5 l

GYORSKÖTŐ SZÁRAZHABARCS
SORIPLAN RAPID

Cementhabarcs, 
beton- és 
vakolathibák 
javítására
• Szerelőmunkákhoz, 

nyílászárók, tiplik,  
tartóvasak 
rögzítéséhez

• Lépcsőfokok 
javítására

4 kg (548 Ft/kg)

Ft2190      
4 kg

FIX ALL FLEXI 
SOUDAL

Magas rugalmasságú 
ragasztó és tömítő
• Szinte minden építő 

és szerkezeti anyaghoz 
használható

• Idő és UV-álló
• Kötés után festhető
• Fehér
290 ml (8103 Ft/l)

Ft2350     
290 ml

Alkalmas szinte minden felület 
lakkozására
• Kifejezetten ajánljuk koszorúk,  

virágdíszítések konzerválására
• Oldószeres, fényes
• Színtelen
5 l (2758 Ft/l)

TRINÁT LAKK
TRILAK

 

Ft3390        
1 l

 

Ft13790        
5 l

Szinte minden felület 
egyszerű lakkozására
• Gyorsan szárad, tartós
• Fényes vagy matt 
400 ml (3725 Ft/l)

AKRILLAKK
MAESTRO

Ft1490        
400 ml

Rendkívül kemény és 
kopásálló, fényes védőlakk
• Gyorsan szárad  

(10 perc után fogásbiztos)
400 ml (3875 Ft/l)

NITROLAKK
MAESTRO

Ft1550        
400 ml

FIX ALL CRYSTAL 
SOUDAL

Kristálytiszta  
ragasztó és tömítő
• Színtelen
125 ml (13520 Ft/l) 
290 ml (12034 Ft/l)

Ft1690     
125 ml

Ft3490     
290 ml
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https://piktor.hu/086209-akemi-betufestek-fekete-100ml
https://piktor.hu/044811-smiling-house-sirko-es-muko-impregnaloszer-1l
https://piktor.hu/064759-biocomb-alga-es-penesz-lemoso-1l
https://piktor.hu/048426-soudal-fix-all-flexi-ragaszto-tomito-290ml
https://piktor.hu/009847-soriplan-rapid-gyorskoto-szarazhabarcs-4kg
https://piktor.hu/035912-maestro-nitrolakk-aeroszol-400ml
https://piktor.hu/003765-trinat-lakk-magasfenyu-1l
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/TWFlc3RybyBBa3JpbGxha2s=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/046269-soudal-fix-all-crystal-ragaszto-tomito-szintelen-290ml
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4 mm szemcsenagyságú 
kész beton
• Kisebb betonozási és javítási 

munkákhoz: hézagok  
kiöntéséhez; járdák,  
kerítések, aknák, árkok,  
szegélyek 

25 kg (40 Ft/kg)

SZÁRAZBETON
BAUMIT  |  C20

Ft990 
25 kg

 

Gyárilag előkevert mész-cement 
alapvakolat kézi felhordásra
• Közepes érdességű 

vakolatfelületek  
készítésére

• Kül- és beltérre
25 kg (56 Ft/kg)

ALAPVAKOLAT 
BAUMIT  |  MANU 1 

Ft1390 
25 kg

 

Gyárilag előkevert 
hőszigetelő 
alapvakolat kézi 
felhordásra
• Jó páraáteresztő 

képességű
40 l (85 Ft/l)

HŐSZIGETELŐ  
ALAPVAKOLAT 
BAUMIT  |  THERMOPUTZ 

Ft3390 
40 l

 

Gyárilag előkevert, ásványi, 
mész-cement vakolat kézi 
bedolgozásra
• Mindenféle alapra 

alapvakolatként és 
simítóvakolatként

• Kül- és beltérre
25 kg (60 Ft/kg)

UNIVERZÁLIS ALAPVAKOLAT 
BAUMIT  |  UNIPUTZ 

Ft1490 
25 kg

 

Gyárilag előkevert, ásványi, 
mész-cement vakolat kézi 
bedolgozásra
• Mindenféle alapra 

alapvakolatként és 
simítóvakolatként

• Kül- és beltérre
25 kg (80 Ft/kg)

LÁBAZATI ALAPVAKOLAT 
BAUMIT  |  SOCKELPUTZ

Ft1990 
25 kg

 

Gyárilag előkevert száraz 
falazóhabarcs
• 1 zsákból kb. 25 liter 

nedves habarcs  
készíthető

40 kg (39 Ft/kg)

FALAZÓHABARCS
BAUMIT  |  MAUERMÖRTEL 30

Ft1550 
40 kg

 

FIXBETON
BAUMIT 
Rendkívül gyorsan száradó, gyárilag 
kevert szárazbeton 
• Kerítés-, napvitorla oszlop,  

információs tábla, zászlórúd,  
ruhaszárító állításához

• 5 perc után köt, 1 óra  
után terhelhető

25 kg (70 Ft/kg)

Ft1750       
25 kg

 

Univerzális mész-cement vakolat 
• Minden ásványi alapfelületre
• Külső és belső  

felhasználásra
• Gyors és könnyű kézi  

bedolgozhatóság
25 kg (56 Ft/kg)

HOBBY VAKOLAT 
BAUMIT

Ft1390       
25 kg

 

Minden burkolat alatt 
alkalmas aljzatképzésre
• Finom szemcséjű beltéri 

beton vékonyabb  
betonrétegek 
kialakítására

25 kg (40 Ft/kg)

HOBBY ESZTRICH
BAUMIT

Ft990       
25 kg

 

Gyárilag előkevert 
szárazbeton
• Aljzat készítéséhez 

beltéren, kisebb javítási 
munkákhoz

25 kg (40 Ft/kg)

HOBBYBETON 
BAUMIT 

Ft990 
25 kg

BETONOZÁS, FALAZÁS

felújításra

7PIKTOR Győr  •  Akció: 2021. október 8–31-ig, illetve a készlet erejéig. 

https://piktor.hu/103489-baumit-szarazbeton-c20-25-kg
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/066686-baumit-fixbeton-szarazbeton-25kg
https://piktor.hu/083106-baumit-hobby-beton-25-kg
https://piktor.hu/058923-baumit-hobby-esztrich-25-kg
https://piktor.hu/025788-baumit-mauermortel-30-falazohabarcs-40kg
https://piktor.hu/086022-baumit-hobby-vakolat-25-kg
https://piktor.hu/056733-baumit-manu1-mesz-cement-alapvakolat-25kg
https://piktor.hu/065786-baumit-uniputz-univerzalis-alapvakolat-25-kg
https://piktor.hu/090796-baumit-thermoputz-hoszigetelo-alapvakolat-40-l
https://piktor.hu/039680-baumit-sockelputz-labazati-alapvakolat-25kg


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 (680 Ft/kg)

LÁBAZATI 
DEKOR-VAKOLAT

 

Ft16990   
25 kg

Ft /m2   4778 Ft /m2   5613  

Grafitos 

polisztirol  

ELŐNYE

• 20%-kal jobb 

hőszigetelő 

képesség

Prémium

minőségű 

hőszigeteléssel

• pénzt spórolsz magadnak

• kellemes klíma lesz  

a lakásodban

• értékesebb lesz  

a házad

POLISZTIROLVÁGÓ  
GÉP ÁLLVÁNNYAL 
BAUTOOL  |  DBD6  
Professzionális izzószálas 
habvágó, szigetelő 
lemezekhez
• Max. vágási hosszúság 

1370 mm
• Max. vágási vastagság 

300 mm
• Méret:  

1650x400x150 mm
• 200W
• Súly: 15 kg

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. október 8–31-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

 

Ft125990
db

https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/extra-kedvezmenyeink
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/040264-jubizol-uvegszovet-feher-1-m-
https://piktor.hu/101982-bautool-dbd6-polisztirol-vago-gep-allvannyal
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/S3VsaXJwbGFzdA==/keyword_begin/0/page/1/
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

