NOVEMBER 2014

Novemberben minden 15 l-es
Classic, Matt és 10 l-es Citro mellé
AJÁNDÉK BOMBA energiaital!
A készlet erejéig érvényes!

JUPOL CLASSIC

JUPOL MATT

magas minőségű és -fedőképességű belső falfesték,
nagy kiadóssággal, fehér

rendkívüli fehérségű, matt, páraáteresztő
beltéri falfesték

7490 Ft helyett
egységár
466 Ft/l

6990 Ft

JUPOL CITRO
penészesedést gátló, fehér belső falfesték,
citromos illatú

5890 Ft helyett
egységár
366 Ft/l

15 l

Érvényes:
2014. november 3-30-ig, ill a készlet erejéig.

Piktor Kft.

8650 Ft helyett

5490 Ft

Győr, Mészáros Lőrinc u. 1.
Tel.: +36 96 511 860

15 l

www.piktorfestekbolt.hu
www.facebook.com/PiktorFestekboltGyor

egységár
779 Ft/l

7790 Ft
Nyitva tartás:

10 l

H-P 6:00-17:00
Szo 6:00-13:00

Teljes Hőszigetelő rendszer
Rendszerelemek

Kiadósság

Jubizol EPS Polisztirol

1 m2/m2

Jub EPS ragasztóhabarcs

6 kg/m

Teljes Hőszigetelő
Rendszer 2 főre szóló
ajándék szállodautalvánnyal

Rendszerár
8 cm-es

3301

2

Jubizol üvegszövet (145 g/m2)

1,1 m2/m2

Jub Unigrund vakolatalapozó

0,15 kg/m2

Jub Akril kapart vakolat
(1,5 mm-es, színezés nélkül)

2,6 kg/m

Ft

m2

10 cm-es

3636

2

Ft

HŐszigeteljünk
együtt!

m

2

További kedvezmények a rendszerárakból:

Vásároljon Jub Teljes Hőszigetelő Rendszert
legalább 350 000 Ft értékben
és HolidayPlus szállodautalványt adunk ajándékba
(2 éjszaka szállás 2 főre, tetszőlegesen kiválasztott
időpontban és partner szállodában,
további részletek: www.jub.hu)

Árengedmény: 50 m2  felett 2%, 100 m2  felett 3%,
200 m2  felett 4%, 300 m2  felett 5%, 400 m2  felett 7%,
Díjmentes házhozszállítás:
25 000 Ft felett, 24 órán belül, Győrben és 20 km-es vonzáskörzetében ill. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Révkomáromban.

A promóció érvényes 2014. 11. 30-ig.

Hőszigetelő rendszerelemek
Jubizol EPS polisztirol

Jubizol Grafitos polisztirol

• prémium minőségű
homlokzati hőszigetelő lap
• táblaméret: 100x50cm
• egyenes élképzés
• kiváló hőszigetelő képesség
• 20-200 mm
1540 Ft helyett

1520

Ft

m2

1920

2400

Ft

m2
100 mm

m

Ft

25 kg

17290 Ft helyett

Ft*

15590

18 kg

*50 m2-es tekercs vásárlása esetén

Ft

72 Ft/kg

100 mm

Jub Akril vakolat

• vakolat alapozó
• megakadályozza a vakolat
esetleges foltosodását
• segíti a vakolat jobb
tapadását
az alapfelülethez
(tapadóhíd)
• színezhető a vakolat
világosabb árnyalatára

230 Ft helyett

190

1790

Xi

Jub Unigrund vakolatalapozó

• a felragasztott
hőszigetelő lapok
repedésmentes
beágyazásához
• 145 gr/m2 anyagsúlyú
• rugalmas, jól hajlítható

2

1990 Ft helyett

m2

80 mm

Jubizol üvegszövet háló

• por alakú hőszigetelő lap ragasztó
és üvegszövet beágyazó
• nagy rugalmasság
• szinte minden ásványi felületre
használható

2460 Ft helyett

1965 Ft helyett

Ft

m2

80 mm

Jub EPS
ragasztóhabarcs

• grafit szemcséket
tartalmazó homlokzati
hőszigetelő lap
• lényegesen magasabb
hőszigetelő képességgel
• egyenes élképzés
• 20-200 mm

1925 Ft helyett

1900

.
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• fedő vakolat elsősorban hőszigetelő rendszerre vagy más ásványi
alapra alapozás után
• válogatott márványőrleményt
tartalmazó, prémium minőségű
• öntisztuló, vízlepergető
• algásodás gátló
• cellulóz szálerősítésű
• dörzsölt 2 mm-es
és kapart 1,5 mm-es szemcsével
13490 Ft helyett • fehér alapszínben
• azonnali színkeveréssel
Ft
több ezer színben

Ft

11990

866 Ft/kg

25 kg

480 Ft/kg

LábazatI DEKOR-VAKOLAT
Unigrund vakolatalapozó

Kulirplast premium 1.8 mm
• természetes márvány szemcsékből álló
lábazati dekor-vakolat
• prémium minőség, hosszú élettartam
• kiváló UV-állóság
• nem fakul, akár gőzborotvával is tisztítható
• magas vízlepergető képesség
• hosszú ideig ellenáll a gombásodásnak,
penésznek
• kiadóssága: 4 kg / m2
• több színben

• lábazati vakolat
alapozó
• segíti a vakolat jobb
tapadását az alap
felülethez (tapadóhíd)
• színezhető a vakolat
világosabb árnyalatára
5290 Ft helyett

4790

14390 Ft helyett

12990

25 kg

5 kg

Ft

520 Ft/kg

Expert lábazati hőszigetelő lap
•
•
•
•
•
•

zárt cellaszerkezetű hőszigetelő lap kifejezetten lábazatok szigetelésére
hőszigetelő képessége tartós nedvességhatás esetén sem romlik
keményebb, tömörebb, mint a homlokzati hőszigetelő lap
egyenes vagy lépcsős élképzéssel
875 Ft helyett
2180 Ft helyett
táblaméret: 125x60 cm
Ft
20-80 mm
m

2

850

20 mm

PIKTOR FESTÉKBOLT

Akciós időszak: 2014. november 3-30-ig, illetve a készlet erejéig.

m

2125

2

50 mm

Ft

Ft

958 Ft/kg

az élhetőbb, kényelmesebb otthonért
AERO 360° páramentesítő készülék
• ideális a kb. 50 m3-es vagy kisebb
helyiségekben (nappali, háló, fürdőszoba,
konyha, pince)
• 2 az 1-ben technológia:
-- 360°-os levegőáramlás révén nagy hatékonysággal gyűjti össze a levegő felesleges
nedvességtartalmát
-- csökkenti a kellemetlen szagokat

• a tabletta hullámos felszínének köszönhetően
még nagyobb felületen, akár 40%-kal
hatékonyabban gyűjti a felesleges párát
• a csomag 1 db AERO 360° tablettát
is tartalmaz
4090 Ft helyett

2690

Xi

Ft

szett

AERO 360 utántöltő tabletta

Stop Illatpárna

• 2 x450 g páragyűjtő tablettát a készülékhez
• minden készülékhez (a korábbi Stop Pára is)
használható

• páramentesítő illatpárna
• szekrények, táskák, autók
pára- és szagmentesítésére
• barack, levendula és tavaszi
frissesség illatokban

3690 Ft helyett

2490

doboz

Ft

Stop Baktérium

1450 Ft helyett

1245 Ft/db
db

1190

Xi

• általános felhasználású
fertőtlenítő spray
• otthon, irodában és az autóban
• eltávolítja a baktériumokat és
gombákat
• használható levegőbe permetezve
fertőtlenítésre
• 15 perces hatásidő

Ft

3890 Ft helyett

3190

150 ml

Xi

Ft

21267 Ft/l

Első a fugázásban
Premium fugázó
• rendkívül rugalmas fugázó
• 2-6 mm fugaszélességig
• vízlepergető, könnyen tisztítható
• padlófűtéshez, teraszhoz
egyaránt használható
2390 Ft helyett
• 28 színben

1990

5 kg

Ft

398 Ft/kg

fehér

Premium szilikon
fugázó

Fugafelújító
szett

• tartósan rugalmas szilikon
fugázóanyag
• falcsatlakozások, dilatációs
hézagok kitöltésére
• gombásodás- és penészálló
• nem reped, zsugorodik
• a Premium fugázóval azonos 28
színben

• diszperziós festékpaszta
elöregedett, kifakult fugák
felújításához
• szett tartalma: festékpaszta,
letörlő szivacs, ecset
• fehér és manhattan szürke
színben
4050 Ft helyett

Xi

2990 Ft helyett

2490

5 kg

2650 Ft helyett

5890 Ft helyett

4890

Ft

498 Ft/kg

5 kg

normál színek

2190

Ft

310 ml

978 Ft/kg

Ft

Xi

438 Ft/l

3490

Ft

250 ml 13960 Ft/kg

intenzív színek

Fugafelújító filctoll

Rágcsálók ellen

• felhasználásra kész filctoll
elöregedett, kifakult fugák
felújításához
• ideális konyhákban, fürdőszobákban
• fokozza a fuga víztaszító
képességét
• 1 filctoll kb. 60 m fugához
elegendő
• fehér és ezüstszürke színben

Kilrat
rágcsálóirtó pép
• patkányok és egerek ellen
• ott ajánlott, ahol a rágcsálók
egyébként sok táplálékot találnak
• pépes állagú
• kártevők által kedvelt íz
• véralvadás- és szaporodás gátló

1750 Ft helyett

1490

1350 Ft helyett

500 g

db

Ft

2300 Ft/kg

Protect
rágcsálóirtó pép

Rodentox
rágcsálóirtó

• patkányok és egerek ellen
• pépes állagú
• vonzó illatanyag
• könnyen adagolható, kihelyezhető
• visszazárható papírdobozban

• patkányok és egerek ellen
• búzaszemekre felvitt irtószer
• kedvező árfekvés

1090 Ft helyett

300 g

1150

690

2300 Ft/kg

300 g

990

Ft

Bio-Stop
ragacsos egércsapda

690 Ft helyett

1350 Ft helyett
Ft

Ft

400 g

590

Ft

850 Ft helyett

1475 Ft/kg

1980 Ft/kg

135 ml

Keressen minket a facebookon: hetente újabb dekorációs ötletek, egyéb akciók.

• egerek és mászó rovarok
(csótány, hangya) irtására
• irtószermentes

390

Ft

2889 Ft/l

PIKTOR FESTÉKBOLT

Xi

Gerendák, beltéri díszítőelemek
Fa gerenda utánzat

Fa konzol utánzat

• poliuretán
• 3m/szál
• világos és sötéttölgy színben
23650 Ft helyett

17990

szál

Gerendapánt

• poliuretán
• világos és sötéttölgy
színben
3790 Ft helyett

2890

Ft

5997 Ft/m

4650 Ft helyett

Ft

3490

db

12x12 cm

Dekor ragasztó

szál

250

070

350

69 mm

Ft

• dekorációk ill. díszlécek, álmennyezeti
lapok, gipszstukkók, fémtárgyak rögzítésére
• beltéri használatra, gyorsan köt
• oldószermentes
• nem kell hozzá kinyomópisztoly

450 Ft helyett

310 Ft helyett

• polisztirol
• 2m/szál

Ft

1m

12x12 cm

Oldalfali díszlécek

045

38 mm

• gumiszalag
• antikolt fekete

szál

125 Ft/m

Ft

175 Ft/m

1150 Ft helyett

Szegélyek sarkokba

45 mm

400 g

35 mm

003

45 mm

490 Ft helyett

szál

390

260 Ft helyett

195 Ft/m

190

45 mm

050

055

50 mm

szál

290

• polisztirol és gipszstukkó díszítő
elemek ragasztásához
• beltéren használható, gyorsan köt
• átfesthető, vakolható
• fehér

Ft

95 Ft/m

390 Ft helyett

szál

2225 Ft/kg

Díszléc-stukkó ragasztó

Ft

50 mm
50 mm

Ft

035

32 mm

• polisztirol
• 2m/szál

890

390 Ft helyett

290

Ft

145 Ft/m

szál

850 Ft helyett

Ft

145 Ft/m

750

310 ml

Ft

2419 Ft/l

Biztonságos vezetéshez
Téli szélvédőmosó

Fagyálló
hűtőfolyadék

• magas minőségű termék
• nem károsítják a szélvédőgumikat és a fényezést
• garantáltan nem fagy meg a szélvédőn a jelzett
hőmérsékletig
• -21 C°-os és -25 C°-os: higítás nélkül használható
• -30 C°-os: csak higítva használható
400 Ft helyett

340 Ft helyett
1850 Ft helyett

1690

5l

1l

Ft

290

Ft

1l

350

-21 °C

-25 °C (Kiöntő csőrrel)
2l

490

Ft

245 Ft/l

2l

650

-30 °C

Motorindító

Páramentesítő

• indítási nehézségek kiküszöbölésére
• benzin- és dízel üzemű motorokhoz
• korrózióvédő és kenőanyagot is tartalmaz
• kapható vezetékes szórócsővel is (2 m)

• üveg párásodás
megelőzésére
• szélvédők, tükrök,
ablakok felületeire
• eltávolítja a
fátyolosodást is

300 ml

990

1490 Ft helyett
Ft

3300 Ft/l

300 ml

1190

Ft

3967 Ft/l

750 Ft helyett

450

Ft

1 kg

2190 Ft helyett

1990

5 kg

Xn

F+

vezetékes
500 ml

550

650

koncentrátum

Ft

558 Ft/kg
-72 °C

2990

5 kg

koncentrátum

Jégoldók
850 Ft helyett

500 ml

650

Ft

1300 Ft/l

300 ml

690

Ft

2300 Ft/l

jégmentesítő
990 Ft helyett

Ft

1100 Ft/l

400 ml

790

Akciós időszak: 2014. november 3-30-ig, illetve a készlet erejéig.

Ft

1975 Ft/l

Ft

598 Ft/kg

• szélvédők, üvegek, tükrök, lámpák
gyors jégtelenítésére
850 Ft helyett

Ft

3290 Ft helyett

-35 °C

kaparófejes jégoldó

PIKTOR FESTÉKBOLT

1 kg

-72 °C

5 kg

690 Ft helyett
Xn

690 Ft helyett

Ft

2990 Ft helyett

2790

Ft

398 Ft/kg

pumpás jégoldó
N

650

-35 °C

Ft

325 Ft/l

-21 °C

1190 Ft helyett

1 kg

690 Ft helyett

védi a hűtőrendszert a fagykároktól
korróziógátló adalékot tartalmaz
keni a vízpumpát
óvja a motort a túlmelegedéstől
-35 C°-os és -72 C°-os: felhasználásra kész
koncentrátum: csak hígítva használható

490 Ft helyett

Ft

-30 °C

590 Ft helyett

338 Ft/l

•
•
•
•
•
•

F+

LEGYEN KEDVENC SZÍNED
A nagyvilág színei

Family Zone

• latex beltéri falfesték
• egyedülálló Pigment Pro
technológiával
• 56 színben

Csúcsminőségű
pigmentekkel készül,
amely kivételes fedőképességet, tartós
színeket és mosásállóságot biztosít.

4790 Ft helyett

3590

2,5 l

Ft

mosásálló
oldószermentes
nincs
kellemetlen szag
kiválóan fed

4990 Ft helyett

4490

2,5 l

1436 Ft/l

Mitől
családbarát?

• családbarát, színes beltéri
falfesték nappali, gyerek és
hálószobákba
• 30 színben

Ft

1796 Ft/l

8490 Ft helyett

6290

5l

Ft

1258 Ft/l

Konyha- és Fürdőszoba festék

A fémvédelem szakértője
Hammerite
Könnyű- és színesfémre
• speciális összetétel alumínium, réz,
sárgaréz és horganyzott felületekre
• közvetlenül, alapozás nélkül felhordható
• akár 5 év védelem, nagyfokú ellenálló képesség
• gyorsan szárad
• vizes hígítás - nincs kellemetlen szag
• 6 színben

1990

5490 Ft helyett

4790

2,5 l

Ft

• latex bázisú beltéri
falfesték
• kiváló fedőképesség
• teljesen matt
• kiválóan lemosható
• fehér színben
• pasztell színekben azonnali
színkeveréssel

2653 Ft/l

Repair
Express gyurmaragasztó

TIPP

• kétkomponensű,
epoxi gyurmaragasztó
• szinte minden felület hibáinak
ragasztására, javítására
• száradás után csiszolható,
fúrható és átfesthető
• kiváló víz, olaj és oldószerálló

ó
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r
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t
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6290 Ft helyett

2390 Ft helyett

2190

3l

Xi

1750 Ft helyett

1490

Ft

1916 Ft/l

Acryl Matt falfesték

4350 Ft helyett

750 ml

• latex beltéri falfesték
• egyedülálló Protect technológia:
modern konyhai és fürdőszobai
körülmények között is biztosítja a
kiváló ellenállóképességet:
-- kivételes fedőképesség
-- penészgombával szemben
ellenálló
• tartós színek • súrolás és mosásálló
• légáteresztő • zsír- és nedvességálló
• 14 színben

Ft

Ft

730 Ft/l

5690

10 l

Ft

569 Ft/l

Grunt mélyalapozó
• fal alapozó
• valamennyi Dulux termékhez
• megakadályozza a fedő festék
foltosodását

db

1790 Ft helyett

Hammerite
Radiátor festék

1590

1l

• vizes hígítású,
hőálló radiátorfesték
• közvetlenül, alapozás nélkül
felhordható
• alumínium és réz  felületekre is
• selyemfényű, nem sárgul
• 120 C°-ig hőálló, karc- és ütésálló
• fehér

750 ml

4190

5l

Ft

2653 Ft/l

Keressen minket a facebookon: hetente újabb dekorációs ötletek, egyéb akciók.

Ft

838 Ft/l

Teddy henger nyéllel
• rövid szőrű Dulux henger
• kifejezetten színre kevert
falfestékekhez
2990 Ft helyett

1790 Ft helyett

2990 Ft helyett

1990

4650 Ft helyett

Ft

1590

Ft

szett

18 cm

2690

Ft

szett

24/25 cm

PIKTOR FESTÉKBOLT

Begyújtáshoz
Pe-Po Szilárd
alágyújtósok

Pe-Po Folyékony alágyújtós

Szárított tűzifa
raklapon
• szárított, hasított csertölgy
• 25 cm-es hosszban
• Mennyiség: kb. 1 erdei m3

24990

F+

890 Ft helyett

Ft

db

1l

790

F+

Ft

F+

Az ár tartalmazza
a házhoz szállítás* költségeit,
de nem tartalmazza a raklap díját
(1.500 Ft/db), mely csere
göngyöleg, így visszaszállítás
esetén a teljes árát jóváírjuk!

csomag

Fabrikett
•
•
•
•
•
•

*Díjmentes házhoz szállítás: 24 órán belül, Győrben és 20 km-es vonzáskörzetében ill. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Révkomáromban.

890 Ft helyett

doboz

790

430 Ft helyett

550 Ft helyett

390

390

490

Ft

Ft

doboz

dobozos

1350

Ft

prémium dobozos

Ft

68 Ft/kg

Samott téglák
és lapok

•
•
•
•
•
•

nagy és hosszú hőtároló képesség
préselt technológiával előállított
nagy tűzállóság és nagy hőlökés-állóság
hosszú élettartam
124-200-250-300-375 mm szélességben
250-400-500-800-1000 mm hosszban

db

690 Ft helyett

doboz

590

Ft

db

370 Ft helyett

470 Ft helyett

350

450

Ft

db

Ft

20 mm

30 mm

590 Ft helyett

790 Ft helyett

550

Ft

db

750

Ft

64 mm

40 mm

Füstcsövek
0,6 mm falvastagságú
Ø=105-120-130-150 mm

Füstcsövek és kiegészítő idomok
• 600 C°-on beégetett festés
• fekete szín
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Füstcső:
250-400-800 mm
hosszban

1,2 mm falvastagságú
Ø=120-130-150 mm
1090 Ft helyett

990

Ft-tól

db

Füstcső:
300-500-1000 mm
hosszban

2690 Ft helyett

2390

1650

Ft-tól

db

3650 Ft helyett

Könyökcső:
90 vagy 120 fokos

3290

550

850 Ft helyett

Falhüvely

db

750

650

Ft-tól

690 Ft helyett

Csőrózsa

db

630

6550

Ft-tól

db

7250 Ft helyett

Hőfokozó dob:
800 mm hosszú

Ft-tól

db

790 Ft helyett

Csőrózsa

Ft-tól

db

590 Ft helyett
Ft-tól

Ft-tól

db

1850 Ft helyett

Könyökcső:
90 vagy 120 fokos

Falhüvely

PIKTOR FESTÉKBOLT

Ft

100 %-ban bükk faforgácsból készült
préseléssel előállított, kötőanyag nélküli, tömör
égetése környezetkímélő, nedvességtartalma alacsony
lényegesen jobb hatásfokkal ég, mint a fa
fűtőértéke megegyezik a hazai barnaszénével
hamutartalma kicsi és környezetbarát

• eltávolítja a kormot a
kéményből, a kazánból,
használatával energiát
takaríthat meg
• környezetbarát összetétel
• 5x14 g

N

doboz

zacskós

Pe-Po Koromtalanító
koncentrátum

• csak faforgácsot és
parafint tartalmaz
• könnyen kezelhető,
szagtalan
• füstmentesen ég
• 18 kocka / csomag

420 Ft helyett

1490 Ft helyett

20 kg

Pe-Po Öko alágyújtós

• szilárd tüzelőanyag (szén,
brikett) meggyújtására
• extra hőérték
• hosszú távon
biztosítja a folyamatos égést
• 40 kocka /
csomag

• tüzelőanyag
tetejére
spriccelve
megkönnyíti a
begyújtást
• szinte azonnal
elindul az égés

Ft-tól

db

Akciós időszak: 2014. november 3-30-ig, illetve a készlet erejéig.

9990 Ft helyett

Hőfokozó dob:
800 mm hosszú

9090
db

Ft-tól

Nr1 fűtés területén

Pyrus kandalló

Rubus kandalló

• magas hőtároló képességű modell
• Woodstone Prestige vagy Serpentino
antik kőburkolattal
• külső levegőcsatlakozás
• hatásfok: 82%
• felső és hátsó füstcsőcsatlakozás
• mérete: 105x54x49 cm
• teljesítménye: 6 kW
• tömege: 197 kg

• kőborítású modell
• Woodstone Prestige vagy Serpentino
kőburkolattal
• külső levegőcsatlakozás
• hatásfok: 82%
• felső és hátsó füstcsőcsatlakozás
• zárható légbemeneti nyílás
• mérete: 96x48x49 cm
• teljesítménye: 6 kW
• tömege: 137 kg

335000 Ft helyett
439000 Ft helyett

389990

Woodstone
469000 Ft helyett
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Serpentino antik

Ft
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Molde
kandalló

db

414990

294990

Ft

kődíszítésű modell
Rainbow vagy Serpentino kőburkolattal
hatásfok: 81%
felső füstcsőcsatlakozás
mérete: 107x53x43cm
teljesítménye: 7 kW
tömege: 140 kg
299000 Ft helyett

264990

A Haas+Sohn ipari védjegye
Minőségi teljesítésének értékei: Por < 40 mg/Nm3, Hatásfok > 80%.

db

3+1 részes
kandallótisztító

4+1 részes
kandallótisztító

3+1 részes
kandallótisztító

• nemesacél
• perforált hátlap

• nemesacél
• tele hátlap

• nemesacél
• hátlap nélküli

19000 Ft helyett

14990

19000 Ft helyett

14990

Ft

szett

Kerpen
kandalló

Ft

• magas hőtároló
képességű modell
• Woodstone Prestige
kőburkolattal
• külső levegőcsatlakozás
• hatásfok: 81%
• felső és hátsó füstcsőcsatlakozás
• mérete: 118x66x47 cm
• teljesítménye: 8 kW
• tömege: 272 kg
665000 Ft helyett

589990

15000 Ft helyett

11990

Ft

szett

Ft

db

Ft

szett

Kandalló alátét üveglapok

derékszögű
(900x750 mm)
négyszög, kereken
ívelt (1000x1000
mm, R=800)

R=
80
0

m

m

900 mm

1000 mm

• egyrétegű biztonsági üveg polírozott
peremmel
• 6 mm vastag
• derékszögű (900x750 mm)                                                            
• négyszög, kereken ívelt (1000x1000 mm, R=800)                   
13000 Ft helyett

11990

1000 mm

750 mm

Ft

db

derékszögű

18000 Ft helyett

16990

Ft

db

kereken ívelt

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! Egyes képek csak illusztrációk!
Bemutatófalak
Xi

Látványtervezés
Xn

irritatív

Azonnali
színkerverés
F

ártalmas

Állandó kedvezményeink: egyösszegű kézpénzes vásárlás esetén 30 000 Ft felett 3%, 50 000 Ft felett 5%, 100 000 Ft felett 7%.

Házhozszállítás
F+

tűzveszélyes

fokozottan
tűzveszélyes

C

O

maró

égést tápláló,
oxidáló

N

környezeti
veszély

T

mérgező

Keressen minket a facebookon: hetente újabb dekorációs ötletek, egyéb akciók.

Vásárlás előtt, kérjük, tájékozódjon a termék
ártalmasságáról, tűzveszélyességéről!

PIKTOR FESTÉKBOLT

