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AZONNALI  BOLTI SZÍNKEVERÉS 
Több száz színben 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

MAPEI 

BURKOLAT- 
FELÚJÍTÁS

TRILAK 

HÉRA PRÉMIUM  
BELTÉRI MATT
FALFESTÉK
> Kiváló fedőképességű, mosható 

falfesték kész színekben
> Kíváló páraáteresztő
> Könnyű felhordás
> 51 színben
2,5 l (1900 Ft/l)  |  5 l (1598 Ft/l)

 

Ft4750 
2,5 l

 

Ft7990   
5 l

BEMUTATÓK A PIKTOR UDVARÁN
2021. szeptember 13. (hétfő, 6-12 h) 

Színek ízlés szerint

INGYENES

Szakmai tanácsok   |   Ajándékok

falfestésre

PIKTOR KFT.               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

|    Termékeink már webshopunkban is kaphatók
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Érvényes: 2021. szeptember 3–30-ig, a készlet erejéig. 

piktor.hu

piktor.hu 

Győr

https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/SMOpcmEgUHLDqW1pdW0gIGJlbHTDqXJpIG1hdHQ=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/kezdolap


Vizes hígítású falalapozó
• Megakadályozza a foltosodást
• Színtelen
5 l (1290 Ft/l) 

HÉRA FALFIX MÉLYALAPOZÓ 
TRILAK 

 

Ft1590    
1 l

 

Ft6450    
5 l

Vizes hígítású, matt falfesték
• Magas fedőképességű,  

páraáteresztő
• Fehér 
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
4 l (1073 Ft/l)  |  15 l (493 Ft/l)

HÉRA BELTÉRI FALFESTÉK
TRILAK 
 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft4290    
4 l

 

Ft7390    
15 l

Akár egyetlen  

délután  

megújíthatod 

otthonodat!

TIPP

Kiemelkedő fedőképesség  
már egy rétegben
• Prémium, matt beltéri 

falfesték
• Kíválóan elfedi a korábbi 

festékrétegeket
• Fehér
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
4 l (1148 Ft/l)  |  15 l (577 Ft/l)

HÉRA GOLD FALFESTÉK
TRILAK SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft4590    
4 l

 

Ft8650    
15 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 (2845 Ft/l)  |  4 l (2431 Ft/l)

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft5690    
2 l

 

Ft19450    
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

 

Ft2150   
1 l

KLASSZIKUSOK

Korom és  

rozsdafoltok 

eltüntetésére is

ajánljuk.

TIPP

Megakadályozza,  
hogy a beázás és  
a nikotin foltok  
átüssenek a falfestéken
• Vizes hígítású
• Fehér
2 l (3995 Ft/l)  |  4 l (3588 Ft/l)

HÉRA FOLTTAKARÓ ALAPOZÓ 
TRILAK

 

Ft7990 
2 l

 

Ft14350    
4 l

Matt, természetes higiéniát 
adó, mész kötőanyagú,  
kül- és beltéri festék
• Jó fedőképességű
• Könnyen hengerelhető
• Páraáteresztő
• Fehér
4 l (748 Ft/l)  |  14 l (446 Ft/l)

HÉRA MÉSZFESTÉK
TRILAK

 

Ft2990    
4 l

 

Ft6250 
14 l

falfestésre

2 PIKTOR Győr  •  Akció: 2021. szeptember 3–30-ig, illetve a készlet erejéig. 

https://piktor.hu/045512-hera-meszfestek-4l
https://piktor.hu/092884-hera-belteri-falfestek-4l
https://piktor.hu/063293-hera-falfix-diszperzios-mewlyalapozo-1l
https://piktor.hu/068984-hera-gold-belteri-falfestek-15l
https://piktor.hu/043607-hera-folttakaro-alapozo-falfestek-2l
https://piktor.hu/092898-hera-peneszgatlo-belso-falfestek-2l
https://piktor.hu/092901-hera-peneszgatlo-lemoso-oldat-1l
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal


FINOGRANDE
BAUMIT
Beltéri gipszes, kézi glettanyag 
kisebb hibák javítására
• 2-10 mm vastagságban
• Első rétegű kiegyenlítésre  

beton- és vakolt felületeken
20 kg (175 Ft/kg)

Ft3490        
20 kg

 

PROFI  
SZERSZÁMOK

B-FLEX FALI SPATULYA 
L’OUTIL PARFAIT

TELESZKÓPOS  
HOSSZABBÍTÓ
L’OUTIL PARFAIT

B-FLEX FALI SPATULYA FOGÓ
L’OUTIL PARFAIT

GIPSZKARTON SZÁLLÍTÓ 
L’OUTIL PARFAIT

Flexibilis simító penge szórható- 
és glettelő hengerrel felhordott 
glettekhez, utolsó rétegű 
simításokhoz
• B-Flex rendszerű  

alátámasztás
• 0,3-0,4 mm vastag
• Méret: 24-110 cm-ig

Alumínium nyél
• Gyorsan állítható és 

egyszerű rögzítés
• Több méretben: 

- 2x0,7 m, 
- 2x1 m
- 2x1,5 m

Flexibilis kitöltő és 
simító penge fogó
• Állítható dőlésszög, 

ergonómikus fogóval
• Kompatibilis 

a teleszkópos 
hosszabbítóval

• Egyszemélyes:  
Erősített fém

• Kétszemélyes:  
15 mm átmérő

2 szem.:  
(3195 Ft/db)

GLEMABRILLIANT
BAUMIT
Kül- és beltéri glettanyag
• Kisebb hibák javítására vizes 

helyiségekben (fürdőszoba, 
konyha, pince) is használható

• Kézi és gépi felhordásra
• 0-3 mm vastagságban
• Hófehér
5 kg (278 Ft/kg)  |  20 kg (200 Ft/kg)

Ft1390        
5 kg

 
Ft3990        

20 kg

 

Ft5750  
db

-tól

 

Ft5750  
db

-tól

 

B-FLEX ROZSDAMENTES 
GLETTVAS 
L’OUTIL PARFAIT
Dupla alátámasztással
• 0,3-0,4 mm vastag  

pengével
• Több méretben

Ft3890  
db

 

Ft6290  
db

egyszemélyes 

Ft6390  
csomag

kétszemélyes Ft5250  
db

-tól

 

GLETTELŐ HENGER
L’OUTIL PARFAIT
• Méretek: 80, 180 és 220 mm
• Sarkokba: Gömbölyített szélű

Ft1590  
db

-tól

 

Ft6750  
db

 

sarokba 

Ft3590        
20 kg

 

Ft1490        
5 kg

 

A MINDIG  
SIMA FELÜLETÉRT

Beltéri gipszes kézi glettanyag 
nagyobb fal- és vakolathibák 
javítására
• 1-30 mm vastagságban
• Betonfelületekre és  

durva alapvakolatokra
5 kg (290 Ft/kg)  |  20 kg (193 Ft/kg)

FINOFILL
BAUMIT

Ft3850        
20 kg

 

Ft1450        
5 kg

 

Beltéri meszes glettanyag
• Kiváló légáteresztő
• Természetes fertőtlenítő
• 0-3 mm-es rétegvastagságban 

hordható fel
• Festés légáteresztő falfestékkel 

vagy mészfestékkel
5 kg (290 Ft/kg)  |  20 kg (210 Ft/kg) 

KLÍMA GLETT
BAUMIT 

Ft4190       
20 kg

 
Ft1450       
5 kg

 

FINOBELLO
BAUMIT
Beltéri univerzális kézi glettanyag 
akár 10 mm mély falhibák javítására
• Mész-cement, cement, beton és  

gipszes vakolatokra
• Gipszkarton hézagkitöltésre
• 0-10 mm vastagságban
• Fehér
5 kg (298 Ft/kg)  |  20 kg (180 Ft/kg)

HÉRA MÉSZFESTÉK
TRILAK

GLETT ROADSHOW
szórható glettek

PROFI  
SZERSZÁMOK 

BEMUTATÓK A PIKTOR UDVARÁN
2021. szeptember 13. (hétfő, 6-12 h) 

Szakmai tanácsok   |   Ajándékok

INGYENES
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https://piktor.hu/090808-baumat-finofill-belteri-gipszes-glettvakolat-1-30-mm-20kg
https://piktor.hu/051544-baumit-klima-glett-20-kg
https://piktor.hu/103137-l-outil-parfait-b-flex-fali-spatulya-24-cm
https://piktor.hu/103145-l-outil-parfait-glettelo-henger-8-cm
https://piktor.hu/103148-l-outil-parfait-sarok-glettelo-henger
https://piktor.hu/103124-l-outil-parfait-b-flex-rozsdamentes-glettvas-35-x-11-cm
https://piktor.hu/103130-l-outil-parfait-teleszkopos-nyel-2-x-0-7-m
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/R2lwc3prYXJ0b24gc3rDoWxsw610w7Mg/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/103144-l-outil-parfait-b-flex-fali-spatulya-fogo
https://piktor.hu/051545-baumit-finobello-gipszes-glettanyag-0-10-mm-20kg
https://piktor.hu/090833-baumit-finogrande-belteri-gipszes-glettanyag-0-2-mm-20kg
https://piktor.hu/090832-baumit-glemabrililant-glettanyag-20kg


BURKOLATFELÚJÍTÁS

 

Ft7650      
fm (10 m)

Kenhető vízszigetelő 
rendszerek hajlaterősítésére
• Sarok-, illetve fal- és 

padlócsatlakozásokhoz
• Csövek és lefolyók 

áttöréseinek 
vízszigeteléséhez

• 12 cm széles
10 m (765 Ft/m)

HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG
MAPEI  |  MAPEBAND

Felhasználásra kész, kvarchomokos 
tapadóhíd bel- és kültéri falakhoz 
és padlókhoz
• Száradása után, szilárd érdes 

tapadófelületet ad csemperagasztók 
és aljzatkiegyenlítők felhordásához

Cementkötésű,  
kerámia 
burkolólapokhoz, 
mozaikokhoz és 
természetes kövekhez
• Bel- és kültéri
25 kg (154 Ft/kg)  

ECO PRIM GRIP  
ALAPOZÓ 
MAPEI  

CSEMPERAGASZTÓ  
MAPEI  |  ADESILEX P9

ALJZATKIEGYENLÍTŐ 
MAPEI  |  ULTRAPLAN ECO 20
Gyorskötésű, gyorsszáradású, önterülő 
aljzatkiegyenlítő
• Beltéri aljzatok 1-10 mm vastagságú 

kiegyenlítésére és szintkülönbségeinek 
megszüntetésére

23 kg (159 Ft/kg)

 

Ft3650      
23 kg

 

Ft3190      
1 kg

Műgyanta bázisú, 
beltéri tapadásjavító 
alapozó
• Gipsz felületek 

kezelésére kerámia 
burkolólapok 
fektetése előtt

PRIMER G ALAPOZÓ  
MAPEI  

 

Ft2390      
1 kg

 

Ft3850      
25 kg

Fokozott terhelhetőségű, 
cementkötésű 
• kerámialapokhoz, mozaikokhoz  

és természetes kövekhez
• Bel- és kültéri
• 30 színben
2 kg (925 Ft/kg)  |  5 kg (658 Ft/kg)  

FLEX FUGÁZÓ  
MAPEI  |  KERACOLOR FF FLEX 

 

Ft1850      
2 kg

 

Ft3290      
5 kg

ALJZATKIEGYENLÍTŐ 
MAPEI  |  PLANEX
Kültéri önterülő 
aljzatkiegyenlítő 
simítóhabarcs
• Erkély, terasz 

és autóparkoló 
burkolásához

• Rétegvastagság: 
3-10 mm

25 kg (200 Ft/kg)

 

Ft4990      
25 kg

Kerámia és 
természetes 
kő anyagú 
burkolólapokhoz 
• Fokozott 

terheléshez, 
lecsúszásmentes

25 kg (212 Ft/kg)  

FLEXIBILIS  
CSEMPERAGASZTÓ  
MAPEI  |  KERAFLEX EXTRA S1

 

Ft5290      
25 kg

Gyorsszáradású, 
rugalmas, kenhető, beltéri 
vízszigetelő anyag
• Fürdőszoba, zuhanyzó, 

konyha falakhoz és 
padlókhoz

5 kg (2270 Ft/kg)  

FOLYÉKONY FÓLIA 
MAPEI  |  MAPEGUM WPS

 

Ft11350      
5 kg

Penészedésálló,  
ecetsavas szaniter  
szilikon
•  Tartós, rugalmas
• Vízzáró 
• 34 színben
310 ml (8032 Ft/l)  

SZILIKON  
TÖMÍTŐ   
MAPEI  |  MAPESIL AC

 

Ft2950      
310 ml

FUGA FRESCA
MAPEI

Gyorsan és könnyen 
használható beltéri,  
szivacsos fugafelújító festék 
• Cementkötésű fugák színének 

felfrissítésére, átszínezésére
• A fugafelület díszítésére
• 6 színben
160 g (1968 Ft/kg)

  

Ft3150
160 g
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https://piktor.hu/021294-mapei-mapeband-pe-120-hajlaterosito-szalag-12-cm-x-1-m
https://piktor.hu/021290-mapegum-wps-folyekony-vizszigetelo-anyag-5-kg
https://piktor.hu/077558-mapei-adesilex-p9-ragasztohabarcs-25-kg
https://piktor.hu/094923-ultraplan-eco-20-onterulo-aljzatkiegyenlito-23-kg
https://piktor.hu/100224-mapei-planex-aljzatkiegyenlito-25-kg
https://piktor.hu/101350-mapei-eco-prim-grip-alapozo-1-kg
https://piktor.hu/093834-mapei-keraflex-extra-s1-cementkotesu-ragaszto-25-kg
https://piktor.hu/096635-keracolor-ff-flex-fugazohabarcs-antracit-5-kg
https://piktor.hu/042962-mapei-primer-g-alapozo-1-kg
https://piktor.hu/100273-mapei-fuga-fresca-fugafelujito-festek-bezs-160-g
https://piktor.hu/096710-mapesil-ac-szilikon-tomito-antracit-310-ml


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

járda, műhely, veranda, lépcső)
• Tisztítható
• Több színben
4 l (2438 Ft/l)  |  8 l (2294 Ft/l)

FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT
VALMORVIZES

HÍGÍTÁSÚ

 

Ft9750   
4 l

 

Ft18350   
8 l

GARÁZS FELÚJÍTÁS

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

és színben

JELÖLŐ RAGASZTÓSZALAG
TESA

KOPÁSÁLLÓ BETONHABARCS
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 (338 Ft/kg)  |  25 kg (258 Ft/kg)

TIPP
Nagyobb  

betonhibák  

javítására

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 (5133 Ft/l)  |  2,5 l (4860 Ft/l)

GARÁZSFESTÉK 
VALMOR

 

Ft3850  
0,75 l

-tól

 

Ft12150  
2,5 l

-tól

 

Ft1990 
tekercs

-tól

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 (6600 Ft/l)  |  2,5 l (6460 Ft/l)

PADLÓ- ÉS JELÖLŐ FESTÉK 
VALMOR

 

Ft4950  
0,75 l

 

Ft16150  
2,5 l

 

Ft1690   
5 kg

 

Ft6450   
25 kg

TIPP
Festés előtt az 

aljzaton levő 

olajkifolyások 

eltávolítására

OLAJFOLT  
ELTÁVOLÍTÓ
SMILING HOUSE
Vízbázisú tisztítószer, 
olaj, zsír, korom 
eltávolítására  
pl. térkőről, falról, 
padlóról
• Kézi és gépi  

használatra is
500 ml (2900 Ft/l)

Ft1450   
500 ml

FALAZAT ÉS BETONJAVÍTÓ
MESTER

Rések, hiányosságok 
javítására beton,  
vakolat, falazat 
esetén 
• Tetőcserepek, sérült 

élek kijavítására
• Átfesthető, 

csiszolható
• Bel- és kültéren
310 ml (4355 Ft/l)

 

Ft1350   
310 ml

CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAG
TESA
Balesetek elkerülésére lépcsőkön,  
felhajtókon, létrákon 
• Vízálló változat fürdőszobába,  

hajótestekre 
• Rendkívül erős, de kézzel téphető, tartós
• 25 mm-es öntapadós szalag
• Kül- és beltéri használatara
• Ellenáll víznek, hőnek, UV-sugárzásnak  

és a tisztítószereknek
• Átlátszó, fekete, vízálló - átlátszó
tekercs (390 Ft/m) 

Ft1950      
tekercs (5 m)

felújításra
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https://piktor.hu/057392-valmor-flexibilis-padlobevonat-barna-4l
https://piktor.hu/082070-valmor-garazsfestek-0-75l-betonszurke
https://piktor.hu/078704-smiling-house-olajfolt-eltavolito-szorofejes-0-5-l
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/Q3PDunN6w6FzZ8OhdGzDsyBzemFsYWc=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/085994-valmor-biztonsagos-padlo-es-jelolofestek-0-75l-sarga
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/SmVsw7ZsxZEgcmFnYXN6dMOzc3phbGFn/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/068709-mester-falazat-es-beton-javito-szurke-310-ml
https://piktor.hu/066530-styro-bond-ar-6-kopasallo-betonhabarcs-5-kg


Csak le kell permetezni a felületet 
BioCombbal, az eső/szél letakarítja 

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

ÖNTISZTULÓ

PIKTOR Győr   •          hétfő-péntek: 6–17 h   |   szombat: 6–13 h 

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

• Vízzel hígítandó  
koncentrátum (1:3)

• 3:1 – eltávolít, tisztít, 
megelőz

5 l (2530 Ft/l)

 

Ft12650        
5 l

 

Ft4550 
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  (3898 Ft/l)  |  8 l (3706 Ft/l)

 

Ft29650        
8 l

 

Ft15590  
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 (5267 Ft/l)  |  4 kg (4473 Ft/kg)

WASSER STOP TETŐJAVÍTÓ MÁZ 
SOUDAL

 

Ft3950        
0,75 l

 

Ft17890        
4 kg

TETŐJAVÍTÁS

SEAL VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ SPRAY
MASTON

Rugalmas, gumírozott 
bevonat, azonnal 
elállítja 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  (8380 Ft/l)  

 

Ft4190 
500 ml

TIPP
Ereszcsatornára, 

acélszerkezetre, 

bádogra

KIRJO FÉMFESTÉK
TEKNOS

• Kifejezetten könnyűfém  
felületekre: acél,  
horgany, réz

• Fehér alapszínben
• Több ezer színben  

azonnali  
színkeveréssel

0,9 l (5100 Ft/l) |  2,7 l (4722 Ft/l)

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft4590      
0,9 l

 

 

Ft12750      
2,7 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  (5774 Ft/l) 

 

Ft1790    
310 ml

TOSCANA UNIVERZÁLIS  
ALAPOZÓ 
KEMIKÁL

Régi és új 
felületekre
• Biztosítja az alap 

és a felületképző 
bevonat közötti 
tapadást

 

Ft1290    
1 l

AKROPOL LÁBAZAT, BETON ÉS PALAFESTÉK
KEMIKÁL Beton-, kőkerítések és 

palatetők díszítő- és 
védőfestésére
• Épületlábazatokra is
• Fagyálló, kopásálló
• Gyorsan szárad
• Több színben
1,6 l (2906 Ft/l)  |  4 l (1998 Ft/l)

Ft4490    
1,6 l

-tól
Ft7990    
4 l

-tól

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  (7258 Ft/l)

 

Ft2250    
310 ml

Prémium minőségű alapozó- 
és fedőfesték egyben (2:1)

Koncentrált lúgos 
tisztítóanyag
• Galvanizált 

felületek 
tisztítására

• Oldja a só, 
piszok, zsíros 
szennyeződéseket

TEKNOS PELTIPESU
TEKNOS 

 

Ft2290  
1 l

tetőfelújításra
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https://www.youtube.com/watch?v=-s1CuSKLMcQ
https://piktor.hu/041474soudal-wasser-stop-tetojavito-maz-4-kg
https://piktor.hu/064781-biocomb-tiszta-teto-1l
https://piktor.hu/053507-mester-tetomester-vizzaro-tomito-310ml
https://piktor.hu/049542-valmor-flexibilis-tetoszigetelo-bevonat-feher-4-l
https://piktor.hu/073087-maston-seal-tomito-spray-feher-500-ml
https://piktor.hu/010957-peltipesu-tisztitoanyag-galvanizalt-feluletekhez-1-l
https://piktor.hu/005085-teknos-kirjo-femfestek-b-1-feher-0-9-l
https://piktor.hu/102799-akropol-labazat-pala-es-betonfestek-antracitszurke-ral7016-1-6-l
https://piktor.hu/040712-toscana-univerzalis-alapozo-1l
https://piktor.hu/081621-mester-semleges-szilikon-tomito-310ml-barna
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal


JÓ TUDNI

könnyen méretre  

vágható

kültéri diszperziós  

festékkel bármilyen  

színre festhető

DK 1 KONZOL

170 mm

DK 5 KONZOL

190 mm

DK 4 KONZOL

150 mm

DK 3 KONZOL

200 mm

DL4 DÍSZLÉC

DL5 DÍSZLÉC

DL6 DÍSZLÉC

140 mm

15 mm

30 mm

15 mm

110 mm

140 mm

HOMLOKZATDÍSZÍTŐK

Ft2550      
szál  (2 m)

 

Ft1290      
szál  (2 m)

 

Ft1590      
szál  (2 m)

 

2 m (1275 Ft/m) 

2 m (645 Ft/m) 

DL1 DÍSZLÉC

DL2 DÍSZLÉC

DL3 DÍSZLÉC

35 mm

25 mm

38 mm

Ft1790      
szál  (2 m)

 

Ft2090      
szál  (2 m)

 

Ft2550      
szál  (2 m)

 

110 mm

110 mm

130 mm

2 m (895 Ft/m) 

2 m (1045 Ft/m) 

2 m (1275 Ft/m) 2 m (795 Ft/m) 

PIKTOR Győr   •          hétfő-péntek: 6–17 h   |   szombat: 6–13 h 

Alapozóként és 
tapadóhídként is 
használható
• Kiegyenlíti a felületet
• Megköti a poros felületet
5 kg  (1338 Ft/kg)  

KÜLTÉRI DÍSZLÉC
BUDA-DECO

AKRIL EMULZIÓ 
JUB

HŐSZIGE-

TELŐ RENDSZER 

FELÚJÍTÁSÁRA. 

Önmaga alapozója.

Alapozóként  

1:1 arányban  

vízzel keverendő.

REVITALCOLOR AG 
HOMLOKZATFESTÉK
JUB

• Hatékonyan gátolja a penész  
és az algák megjelenését

• Erősen víztaszító, jó páraáteresztő
• Fehér alapszínben
• Több ezer színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
5 l (2630 Ft/l)  |  15 l (2057 Ft/l)

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Matt, akril homlokzatfesték, 
vakolt ill. hajszálrepedezett 
(max. 0,3 mm) homlokzat-
felületek festésére

Ft13150      
5 l

 
Ft30850      

15 l

 

 

Ft1650  
1 kg

 

Ft6690  
5 kg

Beton- és egyéb cementkötésű 
felületek dekoratív védelmére
• Jól tapad
• Nagyfokú víztaszító képesség
• UV-álló
• Kopásálló
• 8 színben
0,75 l  (3187 Ft/l)  |  5 l (2998 Ft/l)

TAKRIL BETONFESTÉK  
JUB

 

Ft2390  
0,75 l

 

Ft14990  
5 l

Homlokzatfelületek dekoratív védelmére 
• Nagyfokú víztaszító-képesség
• Jó fedőképesség 
• UV-sugárzásnak ellenáll
• Fehér alapszínben
• Több ezer színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,5 l  (2230 Ft/l)  |  15 l  (1857 Ft/l) 

ACRYLCOLOR AKRIL HOMLOKZATFESTÉK
JUB

 

Ft11150  
5 l

 

Ft27850  
15 l

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

  

Ft990      
db

-tól 

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

100 000 Ft felett: -7%
A végösszegből vonjuk le.

Részletek az üzletben.

%

7PIKTOR Győr  •  Akció: 2021. szeptember 3–30-ig, illetve a készlet erejéig. 

https://piktor.hu/extra-kedvezmenyeink
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/YnVkYS1kZWNvIGtvbnpvbA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/YnVkYS1kZWNvIGTDrXN6bMOpYw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/001439-jub-takril-betonfestek-okker-0-75l
https://piktor.hu/001404-jub-akril-emulzio-1kg
https://piktor.hu/001402-jub-acrylcolor-akril-homlokzatfestek-feher-5l
https://piktor.hu/041073-revitalcolor-ag-akril-homlokzatfestek-feher-5l


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

Prémium

minőségű 

hőszigeteléssel

• pénzt spórolsz magadnak

• kellemes klíma lesz  

a lakásodban

• értékesebb lesz  

a házad

 

Ft16990  
25 kg

Ft /m2   4778 Ft /m2   5613  

Grafitos 

polisztirol  

ELŐNYE

• 20%-kal jobb 

hőszigetelő 

képesség

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. szeptember 3–30-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

 

Ft118990  
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/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/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/

