
Érvényes:
2014. december 5-23-ig, ill a készlet erejéig

Piktor Kft. Győr, Mészáros Lőrinc u. 1.
Tel.: +36 (96) 511 860

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

Nyitva tartás: www.piktorfestekbolt.hu
www.facebook.com/PiktorFestekboltGyor

zárva.

DECEMBERDECEMBER 2200144

Érvényes: H-P: 6:00-17:00

Statikus ablakfóliák

Karácsonyi hangulat kialakítására
 ablakon, kirakaton, tükrön.

Statikus, ragasztóréteg nélküli, 
többször áthelyezhető.

Nyom nélkül könnyedén eltávolítható.
Csillogó kontúrokkal.

Mérete: 42x30 cm.

doboz  2490 Ft egységár
1245 Ft/db

 3690 Ft helyett

szett 2690  Ft  
 

4090 Ft helyett

AERO 360° PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK
Ideális a kb. 50 m3-es vagy kisebb helyiségekben, 360°-os levegőáramlás 
révén nagy hatékonysággal gyűjti össze a levegő felesleges nedvesség-
tartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat,  1 db tablettával

AERO 360° UTÁNTÖLTŐ TABLETTA
2 db páragyűjtő tabletta, régebbi Ceresit készülékhez is használható

Xi

db  590 Ft  
  

  790 Ft helyett

Üzletünk december 24 -tol  január 4 -ig zárva. 



HoneyWell 
szénmonoxid érzékelők

XC70
XC100

XC100D

• elektrokémiai érzékelő
• már alacsony gázkoncentrációnál is riaszt
• 60 percenkénti önellenőrzés
• beépített akkumulátor
• méret: 100x72x36 mm
• LED-es állapot kijelzők
• fürdőszobába is telepíthető
• riasztási memória, eseménynaplózás 

• 7 év élettartam és jótállás

• 10 év élettartam és jótállás
• nagyméretű riasztási üzenetek

• 10 év élettartam és jótállás
• nagyméretű riasztási üzenetek
• informatív LCD kijelző

7 év élettartam és jótállás

riasztási memória, eseménynaplózás 

A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT

FÜSTCSÖVEK

790 
1 l  

Ft

390 
csomag  

Ft 490 
doboz  

Ft390 
doboz  

Ft24990 
db  

Ft

890 Ft helyett
420 Ft helyett 550 Ft helyett430 Ft helyett

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

szárított, hasított csertölgy
25 cm-es hosszban
Mennyiség: kb. 1 erdei m

• szárított, hasított csertölgy
• 25 cm-es hosszban
• Mennyiség: kb. 1 erdei m

Pe-Po Szilárd 
alágyújtósok

• csak faforgácsot és 
para�nt tartalmaz

• könnyen kezelhető, 
szagtalan

• füstmentesen ég
• 18 kocka / csomag

• kihűlt hamu 
felszívására

• 18 l-es fémtartály
• 1200 W teljesítmény
• mosható szűrő
• fém gégecső
• alumínium csővég

• 600 C°-on 
beégetett festés

• fekete szín

Pe-Po Öko alágyújtós 

Hamuporszívó 
FHP 1200               

Füstcsövek és kiegészítő idomok 

• tüzelőanyag 
tetejére 
spriccelve 
megkönnyíti a 
begyújtást

• szinte azonnal 
elindul az égés

• 

• 

Pe-Po Folyékony alágyújtós

F+

F+

F+

• szilárd tüzelőanyag 
(szén, brikett) 
meggyújtására

• extra hőérték
• hosszú távon biz-

tosítja a folyamatos 
égést

• 40 kocka / csomag

790 
doboz  

Ft

12990  
db  

Ft 16990 
db  

Ft 19990 
db  

Ft

16990 
db  

Ft

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!

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

Hasított tűzifa 
raklapon

Fabrikett

1350 
20 kg 68 Ft/kg

Ft

1490 Ft helyett

prémium  dobozosdobozos zacskós

Pe-Po Koromtalanító 
koncentrátum 

• eltávolítja a kormot a 
kéményből, a kazánból, 
használatával energiát 
takaríthat meg

• környezetbarát összetétel
• 5x14 gN

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

450
db  

Ft

550
db  

Ft

350  
db  

Ft

750  
db  

Ft

470 Ft helyett

590 Ft helyett

370 Ft helyett

790 Ft helyett

30 mm20 mm

40 mm 64 mm

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

1,2 mm falvastagságú
Ø=120-130-150 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 Csőrózsa

Hőfokozó dob: 
800 mm hosszú

Hőfokozó dob: 
800 mm hosszú

990
db

Ft-tól 2390
db

Ft-tól

1650
db

Ft-tól 3290
db

Ft-tól

550
db

Ft-tól 750
db

Ft-tól

650
db

Ft-tól 630
db

Ft-tól

6550
db

Ft-tól 9090
db

Ft-tól

faldugók 

füstcső bilincsek

szűkítők

590 
doboz  

Ft

690 Ft helyett
890 Ft helyett

13950 Ft helyett 18590 Ft helyett 22350 Ft helyett

17990 Ft helyett

KÍNÁLATUNKBAN 

MÉG

• 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

1490 Ft helyett

• 600 C°-on 
beégetett festés

Füstcsövek és kiegészítő idomok 

Samott téglák

Pe-Po Folyékony alágyújtós

890 Ft helyett

Fabrikett

db

40 mm

lényegesen jobb hatásfokkal ég, mint a fa
fűtőértéke megegyezik a hazai barnaszénével
hamutartalma kicsi és környezetbaráthamutartalma kicsi és környezetbarát

beégetett festés

KÍNÁLATUNKBAN 

KÍNÁLATUNKBAN 

MÉG

KELL A MELEG

Akciós időszak: 2014. december 5-23-ig, illetve a készlet erejéig.PIKTOR FESTÉKBOLT



XC100D
• 10 év élettartam és jótállás
• nagyméretű riasztási üzenetek
• informatív LCD kijelző

Pe-Po Szilárd 
alágyújtósok

• kiváló nedvszívó 
képesség

• mosógépben mosható
• 1 db/csomag

• kiváló nedvszívó 
képesség

• mosógépben mosható
• nem hagy csíkot, szöszt
• 3 db/csomag

• hatékony lemosólap mikroszállal és 
kímélő dörzsi a rászáradt kosz ellen

• trapéz alakú fej a sarkokhoz
• teleszkópos nyéllel

Háztartási törlőkendő Szivacskendő

2in1 teleszkópos ablaktisztító
• kiváló nedvszívó és szárító
• 30% mikroszállal az extra csillogásért
• mosogatógépben mosható
• 1 db/csomag

Ablaktörlő kendő
• 
• 
• 
• 

290  
db  

Ft

 380 Ft helyett

590  
csomag  

Ft

690 Ft helyett

450  
csomag  

Ft

 550 Ft helyett

890  
db  

Ft

1090 Ft helyett

5990  
db  

Ft

7590  Ft helyett

30% mikroszállal az extra csillogásért2in1 teleszkópos ablaktisztító

1150  
500 g 2300 Ft/kg

Ft

990 
db  

Ft

590 
pár  

Ft

• egerek és mászó rovarok 
(csótány, hangya) irtására

• irtószermentes

Bio-Stop 
ragacsos 

egércsapda
• patkányok és 

egerek ellen
• pépes állagú

• vonzó illatanyag
• könnyen adagol-
ható, kihelyezhető

• visszazárható 
papírdobozban

• nehezebb házimunkákhoz
• erős védőréteg, víztaszító 
bevonat, kényelmes viselet: 

belső oldalon szivacsos
• M és L méretben

• partvis+habszivacs
• összeszedi a port és a koszt 

egy lépésben
• nem porol

• Vödör
 - erős felmosó vödör csavarókosárral

• Lapos felmosó teleszkópos nyéllel
- minden irányban forgatható fej

- gyors, hatékony kicsavarás, nem kell 
kézzel hozzányúlni

• Felmosó utántöltő mop

Protect 
rágcsáló-

irtó pép 

Pur Active 
mosogatószivacs

Robuste gumikesztyű

Duoactiva 
partvis nyéllel

Ultramax 
lapos felmosó család 

patkányok és 
egerek ellen
pépes állagú

vonzó illatanyag
könnyen adagol-

ható, kihelyezhető
visszazárható 

papírdobozban

Protect 
rágcsáló-

irtó pép 

nehezebb házimunkákhoz
erős védőréteg, víztaszító 

bevonat, kényelmes viselet: 
belső oldalon szivacsos

M és L méretben

Robuste gumikesztyű

nehezebb házimunkákhoz
erős védőréteg, víztaszító 

bevonat, kényelmes viselet: 
belső oldalon szivacsos

M és L méretben

Robuste gumikesztyű

lapos felmosó család 

partvis+habszivacs
összeszedi a port és a koszt 

egy lépésben
nem porol

Duoactiva 
partvis nyéllel

- erős felmosó vödör csavarókosárral

Lapos felmosó teleszkópos nyéllel
minden irányban forgatható fej

- gyors, hatékony kicsavarás, nem kell 

lapos felmosó család 

- erős felmosó vödör csavarókosárral

• Lapos felmosó teleszkópos nyéllel
- minden irányban forgatható fej

- gyors, hatékony kicsavarás, nem kell 

lapos felmosó család 

• patkányok 
és egerek ellen

• ott ajánlott, ahol
 a rágcsálók egyébként 
sok táplálékot találnak

• pépes állagú
• kártevők által kedvelt íz
• véralvadás- és szaporo-

dás gátló

Kilrat 
rágcsáló-

irtó pép 

690  
300 g 2300 Ft/kg

Ft

1090 Ft helyett

990  
500 g 1980 Ft/kg

Ft

1350 Ft helyett 1350 Ft helyett

 1190 Ft helyett 290 
csomag  

Ft

• nagyobb méretű 
színes mosogatószivacsok

• dörzsi felület
• 5 db/csomag

Style Maxi mosogatószivacs

 350 Ft helyett

 690 Ft helyett

390
 135 ml 2889 Ft/l

Ft

850 Ft helyett

Rodentox 
rágcsálóirtó

• patkányok és 
egerek ellen

• búzaszemekre 
felvitt irtószer

• kedvező 
árfekvés

TISZTÁN JOBB       

590  
400 g 1475 Ft/kg

Ft

690 Ft helyett

Vödör
- erős felmosó vödör csavarókosárral

Lapos felmosó teleszkópos nyéllel
minden irányban forgatható fej

- gyors, hatékony kicsavarás, nem kell 
kézzel hozzányúlni

Felmosó utántöltő mop

Ultramax 
lapos felmosó család 

Vödör
- erős felmosó vödör csavarókosárral

Lapos felmosó teleszkópos nyéllel
minden irányban forgatható fej

- gyors, hatékony kicsavarás, nem kell 
kézzel hozzányúlni

Felmosó utántöltő mop

Ultramax 
lapos felmosó család 

• két oldalú törlőkendő: 30% 
mikroszállal az extra csillogásért, ill. 

dörzsi felülettel
• 1 db/csomag

• karcmentes 
súrolás

• teflon bevonatra is 
használható

• közepes vastagság
• 2 db/csomag

Mikroszálas konyhai 
törlőkendő 2in1

2990  
db  

Ft

2490  
db  

Ft

3790 Ft helyett

3090 Ft helyett

5890 
db  

Ft

  7250 Ft helyett2590 
db  

Ft

  3190 Ft helyett

RÁGCSÁLÓK ELLEN 

patkányok és 
egerek ellen

búzaszemekre 
felvitt irtószer

kedvező 
árfekvés

Ft

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



8-898 Bellezza
368x254 cm

1-614 New York City    
184x127 cm

6723-06 Milazzo 

576910    
51841 Alice Whow 575309    

16606 Aurora 576210    

5632-1 
PlayGround

7280-05 
Wonderland

1-416 Fairies    202x73 cm

1-412 Winnie Lesson One    202x73 cm

4-501 African Sunset    194x270 cm

1-424 Spider-Man Rooftop     127x184 cm

1-412 Winnie Lesson One    202x73 cm

1-424 Spider-Man Rooftop     127x184 cm

1-412 Winnie Lesson One    202x73 cm

TAPÉTA AKCIÓ

9790 
db  

Ft

11350  Ft helyett

 

12790 
db  

Ft

15250 Ft helyett

 

4990 
db  

Ft

5890 Ft helyett

202x73 cm

1990 
tekercs  

Ft

6290 Ft helyett

 

2650 
tekercs  

Ft

12550 Ft helyett

 

2590 
tekercs  

Ft

2850 Ft helyett

 

1490 
tekercs  

Ft

2490 Ft helyett

 

2390 
tekercs  

Ft

2650 Ft helyett

 

2650 
tekercs  

Ft

7590  Ft helyett

 

5990 
db  

Ft

7190 Ft helyett

 

1250 
tekercs  

Ft

3550 Ft helyett

 

• többrétegű nyomott 
papírtapéták8-900 Tulips    368x254 cm

1-419 Pirates and pistols    202x73 cm

többrétegű nyomott 

ÓRIÁSPOSZTEREK

6690 
db  

Ft

  7850 Ft helyett

• Elegáns formavilág, diszkrét színek, ízléses minták
• 53 cm x 10 m-es tekercsben

PlayGround

%
6723-06 Milazzo 576210    

%

%
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Maestro Metal akrilfesték  

Maestro Flitter festék  

• fém fényű, csillogó bevonat
• szinte minden felületre
• kül- és beltérre
• gyorsan szárad
• kiválóan fed
• mosószernek ellenáll
• 7 színben

• csillogó, �itter hatású felület
• karácsonyi díszek festéséhez
• farsangi kellékek díszítéséhez
• szinte minden felületre
• 4 színben

DEKORÁCIÓHOZ
Hó-spray 
• Karácsonyi hangulat kialakítására 

ablakon, kirakaton, tükrön 
és karácsonyfán

• minden mosható felületen használható
• vízzel könnyen eltávolítható
• dobozos: 8 db sablont is tartalmaz

1190 
150 ml 7933 Ft/l 

Ft

1450 Ft helyett

 

Statikus ablakfóliák
• statikus, ragasztóréteg 

nélküli, csillogó kontúrokkal
• többször áthelyezhető
• nyom nélkül könnyedén eltávolítható
• mérete: 42x30 cm

1090 
400 ml 2725 Ft/l 

Ft

1350 Ft helyett

 

Foszforoszkáló festék
• sötétben világító akril festék
• nagy fényerő
• több órás (egész éjszakás) intenzív után-világítás
• szinte minden felületre (akár üvegre is) felhordható
• természetes fénynél szinte láthatatlan
• neonzöld, vízkék, égkék, ibolya, magenta, korall, narancs, 

napsárga, citrom, lime színekben

sötétben világító akril festék
nagy fényerő
több órás (egész éjszakás) intenzív után-világítás
szinte minden felületre (akár üvegre is) felhordható
természetes fénynél szinte láthatatlan
neonzöld, vízkék, égkék, ibolya, magenta, korall, narancs, 
napsárga, citrom, lime színekben

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• rendkívül kemény és kopásálló, 
fényes védőlakk

• gyorsan szárad 
(10 perc után fogásbiztos)

• 90 °C-ig hőálló 

Maestro Nitrólakk

F+

F+

Xi

Xi

1090 
szett  

Ft

 1250 Ft helyett

Hó-spray sablonnal

1090 
400 ml 2725 Ft/l 

Ft

  1350 Ft helyett

 

690 
150 ml 4600 Ft/l 

Ft

750 Ft helyett

Hó-spray

350 
db  

Ft

390 Ft helyett

6/8 db-os sablon 

könnyedén 

csillagos égboltot 

varázsolhat a plafonra, 

éjszaka mosolygó mesefi-

gurákat a gyerekszobába, 

vagy sötétben előbújó 

mintákat a háló-

szoba falára

TIPP

Csillámporok

• hagyományos csillámpor festék 
bevonat dekorálásához

• festékbe keverve vagy a felületére szórva
• több színben• 

990 
65 g 15231 Ft/kg 

Ft

1190 Ft helyett

 

590 
db  

Ft

790 Ft helyett

 

990 
30 g  33000 Ft/kg 

Ft

 1190 Ft helyett

 • szinte minden felület egyszerű 
lakkozására

• gyorsan szárad, tartós
• fényes és matt változat

Maestro Akrillakk

F+

1090 
400 ml 2725 Ft/l 

Ft

  1290 Ft helyett

F+

F+

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



Dove Beauty Collection pipere táskában                                   

Palmolive Harmonise with Nature 

Palmolive Aroma Therapy            

Palmolive Naturals 
pipere táskában                                   

• bőrtápláló krémtusfürdő
• testápoló
• izzadásgátló golyós deo 

• deo stick
• tusfürdő

• sampon
• tusfürdő
• habzó kézmosó 

• habfürdő
• tusfürdő

• folyékony szappan
• sampon 

AJÁNDÉKCSOMAGOK HÖLGYEKNEK

3190
 szett

Ft

3590 Ft helyett

Schauma Push-Up / 
Schauma Fresh it Up 

• sampon
• hajbalzsam 

1190
 szett

Ft

1290 Ft helyett

1990
 szett

Ft

 2250 Ft helyett

1290  
szett  

Ft

1550 Ft helyett

3090  
szett  

Ft

3490 Ft helyett

Rexona Women 

• deo spray
• tusfürdő

1290  
szett  

Ft

1490 Ft helyett

Rexona Women Fresh 

• deo spray
• tusfürdő

1290  
szett  

Ft

1450 Ft helyett

Adidas Soften-happy    

• tusfürdő
•  izzadásgátló 

deo spray

1290  
szett  

Ft

1490 Ft helyett

Palmolive Ayurituel     

• tusfürdő gél
• folyékony 

szappan 

890
 szett

Ft

990 Ft helyett

• habfürdő
• tusfürdő 

1590
 szett

Ft

1750 Ft helyett

Palmolive Harmonise with Nature 

Rexona Women Fresh 

Palmolive 
Oriental Beauty  

F+

F+

F+

Akciós időszak: 2014. december 5-23-ig, illetve a készlet erejéig.PIKTOR FESTÉKBOLT



Dove Beauty / Dove Nourishing 
Shea Butter Collection

Dove Silk / 
Dove Beauty Collection                                                                             

• krémszappan
• bőrtápláló krémtusfürdő 

• izzadásgátló deo spray
• bőrtápláló krémtusfürdő 

James Bond 007

Palmolive Men Sensitive 

Palmolive Men Protex 

Dove Men Care Clean + Fresh 

• EDT
• tusfürdő gél

• tusfürdő
• borotvahab

• folyékony szappan
• tusfürdő és sampon

• izzadásgátló deo stick 

• Dero spray izzadásgátló 
• Clean Comfort Tusfürdő 

• Fresh Awake Tusfürdő 
• Neszeszer táska

James Bond 007 
Ocean Royale 

• EDT 
• tusfürdő 

AJÁNDÉKCSOMAGOK URAKNAK

Dove Beauty / Dove Nourishing 
Shea Butter Collection Dove Beauty Collection                                                                             

Rexona Men F1

• deo spray
• tusfürdő

• tornazsák

folyékony szappan
tusfürdő és sampon

izzadásgátló deo stick 

1290
 szett

Ft

1490 Ft helyett

4790
 szett

Ft

6290 Ft helyett

4790
 szett

Ft

6290 Ft helyett

Adidas Get ready 

• deo spray
• tusfürdő gél 

Adidas Get ready 

1290
 szett

Ft

1490 Ft helyett

Rexona Cool Ice  

• deo spray
• deo dry  spray

1290
 szett

Ft

1490 Ft helyett

1490  
szett  

Ft

1750 Ft helyett

2290  
szett  

Ft

 2550 Ft helyett

2890  
szett  

Ft

3350 Ft helyett

2290  
szett  

Ft

2490 Ft helyett

990  
szett  

Ft

1090 Ft helyett

1190  
szett  

Ft

1350 Ft helyett

F+

F+

F+

F+

F+

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



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

Bemutatófalak Látványtervezés Azonnali 
színkerverés

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

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

Xi

ártalmas
Xn

tűzveszélyes
F

fokozottan
tűzveszélyes

F+

maró
C

égést tápláló, 
oxidáló

O

környezeti
veszély

N

mérgező
T

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

Bemutatófalak Látványtervezés Azonnali 
színkerverés

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

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

Xi

ártalmas
Xn

tűzveszélyes
F

fokozottan
tűzveszélyes

F+

maró
C

égést tápláló, 
oxidáló

O

környezeti
veszély

N

mérgező
T

Autós hólapát

Alaska jégkaparó Alaska Plus jégkaparó

Jégtörő

Ice Car jégkaparó Ice Car 2 jégkaparó

Műanyag hólapátok

• 26 cm széles
• műanyag, T-nyéllel, 

72 cm magas

Autós hólapát
• 26 cm széles
• műanyag, T-nyéllel, 

72 cm magas

Autós hólapát

Jégtörő

• 47 cm széles
• alu élvédővel
• fa nyéllel
• D-fogantyúval
• 135 cm magas

• 43 cm széles
• alu élvédővel
• fa nyéllel
• D-fogantyúval
• 130 cm magas

• műanyag jégkaparó
• 250x97 mm

• műanyag jégkaparó
• szőrme bélésű kesztyűvel

• 280x150 mm

• 30 cm széles acél fej
• 130 cm-es fa nyéllel

• műanyag jégkaparó 
gumis lehúzóval

• hóseprű
• 400x115 mm

• műanyag jégkaparó 
gumis lehúzóval

• hóseprű
• 405x90 mm

47 cm széles
alu élvédővel
fa nyéllel
D-fogantyúval

Ice Car jégkaparó

135 cm magas

Műanyag hólapátok
• 47 cm széles
• alu élvédővel
• fa nyéllel
• D-fogantyúval
• 135 cm magas

• 80 cm széles
• görgőkkel
• alu élvédővel
• fém nyéllel
• 140 cm magas

Útszóró só Útkáli Progress útszóró só
• hagyományos só

• teljesen környezetbarát útszóró- és jégmentesítő
• -25 C°-ig hatékony
• 30-50 %-al kevesebb mennyiség szükséges
• gyors olvasztó hatás, nincs visszafagyás
• alkalmas térkövekre is
• Zeolit nélküli változat (100% útkáli)

• 80 cm széles
• görgőkkel
• alu élvédővel
• fém nyéllel
• 140 cm magas

Műanyag hólapátok
• 43 cm széles
• alu élvédővel
• fa nyéllel

D-fogantyúval
130 cm magas

• 
• 
• 
• 1990

 db

Ft

2690
 db

Ft

1490
 db

Ft 1990
 db

Ft 7490
 db

Ft

30-50 %-al kevesebb mennyiség szükséges

1890
500 g 189 Ft/kg

Ft590
10 kg 59 Ft/kg

Ft 2290
50 kg 46 Ft/kg

Ft

2190 Ft helyett

2950 Ft helyett

 1590 Ft helyett 2150 Ft helyett 8290 Ft helyett

2090 Ft helyett650 Ft helyett 2590 Ft helyett

90  
db  

Ft

150 Ft helyett

390  
db  

Ft

490 Ft helyett

450  
db  

Ft

490 Ft helyett

390  
db  

Ft

490 Ft helyett

Hótoló

Téli szélvédőmosó
• 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

Xn

• 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

Fagyálló 
hűtőfolyadék

koncentrátum

koncentrátum

-72 °C-35 °C

-25 °C  (Kiöntő csőrrel)

-35 °C -72 °C

-21 °C

-21 °C

690 Ft helyett

3290 Ft helyett

490 Ft helyett

1850 Ft helyett

2190 Ft helyett 2990 Ft helyett590 Ft helyett

750 Ft helyett340 Ft helyett

-21 °C

290
1 l

Ft

-21 °C

490
2 l 245 Ft/l

Ft

-72 °C

2790
5 kg 558 Ft/kg

Ft

koncentrátum

2990
5 kg 598 Ft/kg

Ft

-30 °C

-30 °C

690 Ft helyett

400 Ft helyett

-30 °C

650
2 l 325 Ft/l

Ft

-30 °C

350
1 l

Ft

koncentrátum

650
1 kg

Ft

-72 °C

650
1 kg

Ft

-35 °C

450
1 kg

Ft

-25 °C  (Kiöntő csőrrel)

1690
5 l 338 Ft/l

Ft

-35 °C

1990
5 kg 398 Ft/kg

Ft

vezetékes

Motorindító
• indítási nehézségek kiküszöbölésére

• benzin- és dízel üzemű motorokhoz
• korrózióvédő és kenőanyagot is tartalmaz

• kapható vezetékes szórócsővel is (2 m)

XnN F+

1190 Ft helyett 1490 Ft helyett

990
300 ml 3300 Ft/l

Ft

vezetékes

1190
300 ml 3967 Ft/l

Ft

BIZTONSÁGOS VEZETÉSHEZ

Páramentesítő
• üveg párásodás 

megelőzésére
• szélvédők, tükrök, 

ablakok felületeire
• eltávolítja a 

fátyolosodást is

550 
500 ml 1100 Ft/l

Ft

 690 Ft helyett

Jégoldók

jégmentesítőpumpás jégoldó

kaparófejes jégoldó

F+

• szélvédők, üvegek, tükrök, lámpák 
gyors jégtelenítésére

990 Ft helyett

850 Ft helyett

jégmentesítő

690
300 ml 2300 Ft/l

Ft

kaparófejes jégoldó

790
400 ml 1975 Ft/l

Ft

850 Ft helyett

pumpás jégoldó

650
500 ml 1300 Ft/l

Ft

pumpás jégoldópumpás jégoldó

1300 Ft/l

Motorindító

-25 °C  (Kiöntő csőrrel)

HÓLAPÁTOK, JÉGKAPARÓK

Akciós időszak: 2014. december 5-23-ig, illetve a készlet erejéig.PIKTOR FESTÉKBOLT



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

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


