glettanyagok
Rimano Plus A

Rimano 0-3 mm

• extra fehér univerzális
glett beltéri felhasználásra durva felületek
kiegyenlítésére és
simítására

• végső felületi
simításra alkalmas
beltéri nagyszilárdságú
glettanyag

1150 Ft helyett

1150 Ft helyett

1090

5 kg

1050

Ft

218 Ft/kg

5 kg

4090 Ft helyett

4350 Ft helyett

3590

25 kg

Rimano Trend

144 Ft/kg

25 kg

1050

5 kg

2890 Ft helyett

20 kg

156 Ft/kg

Rimano 6-30 mm
• durva felületek simítására
alkalmas beltéri gipszes
vastagvakolat

1150 Ft helyett

Ft

178 Ft/kg

2490

Ft

• durva felületek simítására
alkalmas beltéri vékonyvakolat

990 Ft helyett

5 kg

3890

Ft

Rimano 3-6 mm

• végső felületi simításra alkalmas
beltéri glettelő gipsz 1-5 mm
rétegvastagságig
• könnyű bedolgozhatóság
• 70 perc nyitott idő
• fehér szín

890

Ft

210 Ft/kg

210 Ft/kg

3990 Ft helyett

3590

Ft

125 Ft/kg

1250 Ft helyett

Ft

25 kg

5 kg

1150

Ft

230 Ft/kg

4350 Ft helyett

Xi

3890

Ft

144 Ft/kg

25 kg

Ft

156 Ft/kg

falak festése
Jupol Matt
•
•
•
•
•
•
•
•

Jupol Classic
•
•
•
•
•

diszperziós beltéri falfesték
kiváló páraáteresztő képesség
rendkívüli fehérség
matt fényfokozat
egyszerű felhordás
tökéletes fedőképesség
fehér
pasztell színekben azonnali színkeveréssel

3090 Ft helyett

2790

5l

Ft

558 Ft/l

•
•
•
•

magas minőségű beltéri falfesték
mindenféle fal- és mennyezet festésére
száraz dörzsálló
jó páraáteresztő
nagy kiadósság: 15 l akár 200 m2-re is
elegendő
magas fedőképesség
egyszerű felhordás
fehér
pasztell színekben azonnali színkeveréssel

5690 Ft helyett

5190

15 l

3590 Ft helyett

3290

Ft

346 Ft/l

5l

6990 Ft helyett

6590

Ft

658 Ft/l

15 l

Jupol Gold
• prémium minőségű belső falfesték
• rendkívüli fedőképesség
• szárazon és nedvesen is tisztítható
• háztartási vegyszereknek ellenáll
• teljesen szagtalan
• matt felület
• fehér
• több ezer színben azonnali színkeveréssel
7290 Ft helyett

6590

5l

19750 Ft helyett
Ft

1318 Ft/l

17690

15 l

Ft

1179 Ft/l

Jupol Rustikal
• rusztikus felületű (forgács granulátummal)
belső falfesték
• domború tapéta hatású dekoratív megjelenés
• jó páraáteresztő
5990 Ft helyett
• dörzsölés-álló
Ft
• eltünteti a kisebb felületi hibákat
• fehér

5390

5l

PIKTOR FESTÉKBOLT
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1078 Ft/l

16190 Ft helyett

14290

16 l

Ft

893 Ft/l

Ft

439 Ft/l

LEGYEN KEDVENC SZÍNED
Family Zone
• családbarát, színes
beltéri falfesték
nappali, gyerek és
hálószobákba
• 30 vadonatúj, nyugalmat
árasztó színben
4990 Ft helyett

4490

2,5 l

Ft

1796 Ft/l

Grunt mélyalapozó

A nagyvilág színei
• latex beltéri falfesték
• csúcsminőségű színező
pigmentek
• kivételes fedőképesség
• tartós színek
• mosásálló
• 56 színben

• fal alapozó
• valamennyi DULUX
termékhez
• megakadályozza a fedő
festék foltosodását

1790 Ft helyett

4790 Ft helyett

1590

4290

Ft

1l

2,5 l

1716 Ft/l

8490 Ft helyett

4650 Ft helyett

4190

5l

Ft

7490

Ft

5l

838 Ft/l

Konyha- és Fürdőszoba festék

Ft

1498 Ft/l

Teddy henger nyéllel

• 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
5490 Ft helyett

4790

2,5 l

2990 Ft helyett

1790 Ft helyett

1590

Ft

1916 Ft/l

2690

Ft

szett

szett

18 cm

páramentesítés

24/25 cm

SZERSZÁMOK

AERO 360° Páramentesítő készülék

Top-Line festőhenger
•
•
•
•

• 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

Xi

Ft

csúcsminőségű henger
oldószerálló
folyadékbiztos
minden bel- és kültéri
festékhez

1350 Ft helyett

db

1190

Ft

18 cm
1690 Ft helyett

1390

Ft

db
készülék 1 db tablettával

2690

szett

utántöltő normál

Ft

2490

doboz

utántöltő levendula

2590

Ft

1245 Ft/db

doboz

Stop Illatpárna

1290

doboz

240 Ft helyett

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

Ft

• műanyag rács
• sűrű rácsozás
• akasztó fülekkel

1295 Ft/db

Stop Baktérium

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

1450 Ft helyett

25 cm

Teddy rács

Ft

db

150 ml

db

20 x 28 cm

Teddy tál

290

Ft

27 x 30 cm

• műanyag tál
• bordázott lehúzóval
290 Ft helyett

3890 Ft helyett

3190

190

350 Ft helyett

Ft

Ft
Xi

21267 Ft/l

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

db

250

350 Ft helyett

Ft

20 cm

db

300

Ft

26 cm

PIKTOR FESTÉKBOLT

környezetbarát festékek
Boróka fakonzerváló alapozó

Boróka fabevonó lazúr

• vizes hígítású favédőszer
• penész, gomba és
rovarkártevők ellen
• használata csak kültéren
szükséges
• színtelen

1490 Ft helyett

1290

750 ml

N

• vizes hígítású vastaglazúr
• dekoratív, selyemfényű bevonat
• a fa természetes légzését
nem gátolja
• időjárás- és UV-álló
• több színben

4790 Ft helyett

4190

Ft

1720 Ft/l

2,5 l

2450 Ft helyett

2190

Ft

1676 Ft/l

750 ml

Cellkolor Aqua töltőalapozó

6490

2920 Ft/l

2,5 l

Ft-tól

2596 Ft/l

Cellkolor Aqua zománcfesték

• univerzális alapozó
fedőfesték alá
• elsősorban fa felületre
• kisebb egyenetlenségeket
eltünteti
• gyorsan szárad
• jól csiszolható
• fehér

• vizes hígítású
selyemfényű fedőfesték
• fa- és fém felületre
• tartós védelem
• több színben
3250 Ft helyett

2790

2890 Ft helyett

2590

7290 Ft helyett

Ft-tól

Ft

1l

Ft

1l

oldószeres festékek
Boróka Base fakonzerváló alapozó

Boróka Satin lazúr

• oldószeres favédő alapozó
• gomba- és rovar kártevők ellen
• elsősorban kültéri  felhasználásnál

•
•
•
•
•
•
•

2690 Ft helyett

2390

750 ml

Ft

3187 Ft/l
2990 Ft helyett

7990 Ft helyett

7090

Xn

2,5 l

2590

Ft

750 ml

2836 Ft/l

8950 Ft helyett

7890

Ft

3453 Ft/l

2,5 l

Ft

3156 Ft/l

Cellkolor Korróziógátló alapozó

Cellkolor Selyemfényű zománcfesték
• időjárásálló zománcfesték
• fa- és fém felületekre
• oldószeres
• jól tapad
• kül- és beltérben
• selyemfényű
• több színben

• rozsdás felületek alapozója
• acél, horgany és alumínium felületekre
• oldószeres
• tartós védelem
• gyorsan szárad
• fehér, vörös és szürke színben

1850 Ft helyett

1590

oldószeres vastaglazúr
selyemfényű
kiemeli a fa természetes szépségét
kiváló UV védelem
hosszan tartó védelem
kül- és beltérre egyaránt
több színben

2890 Ft helyett

2490

Ft-tól

1l

1l

N

13550 Ft helyett
Ft

11990
5l

Ft

2398 Ft/l

N

SZERSZÁMOK
Akril ecset X6
•
•
•
•
•

elsősorban lazúr festékekhez
kevert sörte
műanyag nyél
jó festéktartó képesség
20-100 mm szélesség

Zománcozó ecset XX-12

Lakkozó készlet midi

Velúr henger készlet

•
•
•
•

• lakkok, zománcfestékek felhordásához
• 110 mm-es szivacshenger
• nyéllel és edénnyel

•
•
•
•

elsősorban zománcfestékhez
kevert sörte
natúr fa nyél
20-100 mm szélesség

450 Ft helyett

db

390

PIKTOR FESTÉKBOLT

250 Ft helyett

Ft-tól

db

190

elsősorban zománcozási munkákhoz
100 mm-es velúrhenger
4 mm-es szálhossz
nyéllel és edénnyel

550 Ft helyett

Ft-tól

szett

450

Akciós időszak: 2014. március 7-31-ig, illetve a készlet erejéig.

550 Ft helyett

Ft

szett

450

Ft

nincs több fúrás, csak ragasztás
Stukkó

Palmafix
• nehezebb tárgyak ragasztására:
ablakpárkány, lépcsőlap, könyöklő
• bel- és kültérre
• akár fagyban is használható
• két nem nedvszívó felület
ragasztására is alkalmas
• kimagasló kezdeti tapadás
• erős végszilárdság

• gipszstukkók, polisztirol díszítőelemek
ragasztására beltéren
• az egyik felületnek nedvszívónak kell lennie
• 5 percen belül könnyedén igazítható
• nagy ragasztóerő és tapadás
• nem reped, nem szárad ridegre
• megkötés után csiszolható, festhető
• fehér színű
890 Ft helyett

400 g

Super

550

1050

50 g 11000 Ft/kg

400 g

1875 Ft/kg

300 ml

Ft

2967 Ft/l

• nehéz tárgyak ragasztására: tükör,
ablakpárkány, ereszcsatorna,
tetőcserép, konnektor, postaláda
• kiemelt nedvességállóság
• bel- és kültérre
• két nem nedvszívó felület
ragasztására is alkalmas
• extrém gyors kezdeti tapadás
• ragaszt + tömít, rugalmas
• fehér

1250 Ft helyett
Ft

890

F

Extreme Total nedvességálló

• kisebb súlyú tárgyak
ragasztására: díszítő elemek,
szegélylécek, névtáblák
• elsősorban beltérre
• az egyik felületnek
nedvszívónak kell lennie
• hőálló -20C - +70C
• oldószermentes
650 Ft helyett

750

1090 Ft helyett

Ft

2450 Ft helyett

Ft

1990

2625 Ft/kg

440 g

Ft

4523 Ft/kg

Extreme Power

Express

• nehezebb tárgyak ragasztására:
dísztéglák, fogasok, polcok, lépcső
burkolatok, lámpák
• elsősorban beltérre
• az egyik felületnek nedvszívónak kell lennie
• extrém gyors kezdeti tapadás
• hőálló -20C - +70C
• oldószermentes
1690 Ft helyett

1390

400 g

Total

• nehezebb tárgyak ragasztására:
házszámok, fali díszítések,
dekorációk, falpanelek
• bel- és kültérre
• két nem nedvszívó felület
ragasztására is alkalmas
• 1 másodpercen belül ragad
• oldószeres
• nincs szellőztetési idő

• nedves körülmények között is alkalmazható: fogantyú, zuhanyfülke,
fém papírtartó, mosogatótálca
• bel- és kültérre
• két nem nedvszívó felület ragasztására is
• 1 másodpercen belül ragad, tömít
• rugalmas, rezgésálló
• üveg felületekhez ajánljuk
• színtelen

1750 Ft helyett

Ft

3475 Ft/kg

1490

F

375 g

3550 Ft helyett

2990

Ft

3973 Ft/kg

300 g

Ft

9967 Ft/kg

speciális ragasztás
Special Textil ragasztó
• mindenféle textil ragasztására:
farmer, vászon, filc, stb.
• nem hagy foltot
• mosás-, tisztítás- és vasalásálló
• átlátszóra szárad
950 Ft helyett

790

F

Special Porcelán ragasztó

Cipőragasztó

• porcelán, terrakotta, agyag, kő ragasztásra,
javításra
• erősen tart, oldószeres
• vízálló
F
• fehér színűre szárad

•
•
•
•

1390

F

20 g 39500 Ft/kg

Ft

Xi

Repair Extreme

• gyorsan kötő gyurmaragasztó kül- és beltérre
• kemény felületek javításához és összeragasztásához
• nedves felületen is megtapad
• száradás után csiszolható, fúrható
• átfesthető

• sokoldalú erős-ragasztó
• két nem nedvszívó felület ragasztására is
• kül- és beltérre
• rugalmas, vibrációt jól tűri
• vízálló, időjárásálló
• ütésálló
• hőálló (-50C - +120C)

1750 Ft helyett

1490

Ft

8g

3960 Ft/kg
Normál

1290 Ft helyett

1090

250 g

Ft

4360 Ft/kg
Expressz

1450 Ft helyett

1250

250 g

990

Ft

Xi

123750 Ft/kg

• extra erős szövetszalag
• víz- és időjárásálló
• 4 bar víznyomásnak is
ellenáll
• kézzel téphető
• 50 mm x 10 m
• ezüst és fekete színben

szinte minden fafajtához
áttetszőre szárad
kiemelkedő kötési erő
oldószermentes

1150 Ft helyett

250 g

Ft

9800 Ft/kg

Power Tape

• Normál: elsősorban beltérre
• Expressz: elsősorban beltérre, 5 perc alatt megköt
• Vízálló: bel- és kültérre, megkötés után vízálló

990

490

1190 Ft helyett
Xi

31041 Ft/kg

Palma Fa ragasztók

Ft

50 g

30 g 46300 Ft/kg

Repair Express

•
•
•
•

590 Ft helyett

1690 Ft helyett

Ft

48 g

bőr- és sportcipók, táskák javításához
száradás után átlátszó
rugalmas
vízálló

1150 Ft helyett

Ft

5000 Ft/kg
Vízálló

db

950

Ft

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

PIKTOR FESTÉKBOLT

Kiváló páraáteresztő képességének köszönhetően gondoskodik a természetes (a
hőmérséklet és a páratartalom szempontjából kiegyensúlyozott) beltéri klímáról.
• A belső oldali hőszigetelés ott nyújt megoldást, ahol a falak hőszigetelése a
külső oldalon nem valósítható meg.
• Előnyös továbbá alulról hűlő födémszerkezetek, pl. mélygarázsok, pincék,
folyosók és nyitott átjárók szigetelésére is.

a rendszer elemei
Ragasztóhabarcs

Ásványi hőszigetelő lap
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

kiváló hőszigetelő tulajdonságú
nem éghető
könnyen alakítható
környezetbarát
hangelnyelő
kemény felület
lapok mérete: 600 x 500 mm
vastagsága: 50-75-100 mm
790 Ft helyett

690

Multipor lap ragasztásához és beágyazáshoz
könnyű bedolgozás
képlékeny
natúr fehér
páraáteresztő
víztaszító
6990 Ft helyett

6290

Xi

20 kg

Ft

Ft

315 Ft/kg

Csináld magad: lépésről lépésre

db 2300 Ft/m2
50 mm vastag

1. A felület előkészítése
a. vakolathibák javítása, pormentesítés
b. lapok méretre vágása
2. Multipor lapok felragasztása
a. lapok felületére fogazott glettvassal a ragasztóhabarcs
felhordása
b. lapok felragasztása alulról-felfelé

1.b.

2.a.

2.b.

3.a.

3.b.

3. a leszigetelt felület simítása
a. a teljes felületet üvegszövettel kell bevonni
b. az üvegszövetet a Multipor habarccsal kell beglettelni

4. felület simítása
Multipor habarccsal (vagy
bármilyen glettanyaggal) a felület
simítása
5. végső felület kialakítása
festés / tapétázás ill. dekorálás

PIKTOR FESTÉKBOLT

Akciós időszak: 2014. március 7-31-ig, illetve a készlet erejéig.

4.

Gerendák
Fa gerenda utánzat

Fa konzol utánzat

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

17990

szál

Gerendapánt

• poliuretán
• világos és sötéttölgy
színben

• 100 cm hosszú
• antikolt fekete

3790 Ft helyett

2890

Ft

5997 Ft/m

Ft

4390 Ft helyett

3290

db

12x12 cm

12x12 cm

Ft

1m

beltéri díszlécek
Dekor ragasztó

Oldalfali díszítések
• polisztirol
• 2m/szál

38 mm

045

310 Ft helyett

250

szál

Ft

125 Ft/m

• mindenféle dekorációs elem ragasztására
• díszlécek, álmennyezeti lapok, gipszstukkók,
fémtárgyak, stb. rögzítésére
• beltéri használatra
• gyorsan köt
• oldószermentes
• nem kell hozzá kinyomópisztoly
1150 Ft helyett

69 mm

450 Ft helyett

350

070
szál

400 g

Ft

890

Ft

2225 Ft/kg

175 Ft/m

Szegélyek sarkokba

45 mm

• polisztirol
• 2m/szál

45 mm

260 Ft helyett

35 mm
32 mm

szál

Díszléc-stukkó ragasztó
• polisztirol és gipszstukkó díszítő
elemek ragasztásához
• beltéren használható
• gyorsan köt
• átfesthető, vakolható
• fehér
850 Ft helyett

310 ml

790

003

szál

390

50 mm

45 mm
50 mm

055

050

Ft

szál

Polisztirol betűk és számok

95 Ft/m

Ft

195 Ft/m

390 Ft helyett

2548 Ft/l

Ft

035

490 Ft helyett

50 mm

190

290

390 Ft helyett
Ft

145 Ft/m

szál

290

Ft

145 Ft/m

számok és betűk

• A-Z és 0-9-ig

8 cm

15 cm

db

150

Ft

db

300

Ft

Egyedi betűtípusok és méretek rendelésre, 1 hét alatt!

Fix építési ragasztó
• szög- és csavarmentes rögzítő
• különféle építőanyagok ragasztására,
nedvszívó aljzatokra
• kül- és beltéren
• gyorsan köt
• kiválóan tapad egyenetlen felületen is
• törtfehér
1050 Ft helyett

310 ml

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

890

Ft

2871 Ft/l

PIKTOR FESTÉKBOLT

szobadekorációk
Wonderland

Papírtapéta gyerekszobába

1390

• 0,53 x 10,05 m / tekercs

tekercs

Vlies tapéták

Aruba

1990

• 0,53 x 10,05 m / tekercs

6622-02

1990

Ft

tekercs

Milazzo

1990

Ft

tekercs

Alice Whow

2650

Ft

tekercs

Csempematricák

P+S 5545 és 5548

1990

Ft

tekercs

tekercs

Falmatricák

• 15 x 15 cm
• 8 db /csomag

• bársony hatású
• 65 x 85 cm

1950 Ft helyett

1490

Ft

Ft

8450 Ft helyett

6490

csomag

Ft

csomag

9690 Ft helyett

7390

Ft

csomag
FL-1017

FL-0462

Óriásposzterek

FL-0478

• 368 x 254 cm
14990 Ft helyett

13490

Ft

db

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

Látványtervezés
Xn

irritatív

PIKTOR FESTÉKBOLT

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

Akciós időszak: 2014. március 7-31-ig, illetve a készlet erejéig.

T

mérgező

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

Ft

