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13490 Ft helyett

Jub Akril vakolat
• fedő vakolat elsősorban hőszige-

telő 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
• fehér alapszínben
• azonnali színkeveréssel

több ezer színben

• prémium minőségű
homlokzati hőszigetelő lap

• táblaméret: 100x50cm
• egyenes élképzés
• kiváló hőszigetelő képesség
• 20-200 mm

Jubizol EPS polisztirol

11990    
25 kg 480 Ft/kg

Ft

1520    
m2

Ft 1900    
m2

Ft

100 mm

1925 Ft helyett

230 Ft helyett

80 mm

1540 Ft helyett

• gra�t szemcséket 
tartalmazó homlokzati 
hőszigetelő lap

• lényegesen magasabb 
hőszigetelő képességgel

• egyenes élképzés
• 20-200 mm

Jubizol Gra�tos polisztirol

1920   
m2

Ft 2400    
m2

Ft

2460 Ft helyett1965 Ft helyett

80 mm 100 mm

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
• táblaméret: 125x60 cm
• 20-80 mm

• a felragasztott
hőszigetelő lapok
repedésmentes
beágyazásához

• 145 gr/m2 anyagsúlyú
• rugalmas, jól hajlítható

Jubizol üvegszövet háló

190      
m2

Ft*

Rendszerelemek Kiadósság Rendszerár

Jubizol EPS Polisztirol 1 m2/m2

Jub EPS ragasztóhabarcs 6 kg/m2

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/m2

8 cm-es

10 cm-es

3301  
m2

Ft

3636   
m2

Ft

• vakolat alapozó
• megakadályozza a vakolat 

esetleges foltosodását
• segíti a vakolat jobb 

tapadását
az alap   felülethez 
(tapadóhíd)

• színezhető a vakolat 
világosabb árnyalatára

• lábazati vakolat 
alapozó

• segíti a vakolat jobb 
tapadását az alap  -
felülethez (tapadóhíd)

• színezhető a vakolat 
világosabb árnyalatára

Jub Unigrund vakolatalapozó

Unigrund vakolatalapozó

15590    
18 kg 866 Ft/kg

Ft

17290 Ft helyett

Jub EPS
ragasztóhabarcs
• por alakú hőszigetelő lap ragasztó 

és üvegszövet beágyazó
• nagy rugalmasság
• szinte minden ásványi felületre 

használható

1790 
25 kg  72 Ft/kg

Ft

1990 Ft helyett

Xi

875 Ft helyett 2180 Ft helyett

TELJES HŐSZIGETELŐ RENDSZER

HŐSZIGETELŐ RENDSZERELEMEK

LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT

*50 m2-es tekercs vásárlása esetén

Kulirplast premium 1.8 mm

12990   
25 kg 520 Ft/kg

Ft

14390 Ft helyett

• 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

850    
m2

Ft 2125         
m2

Ft

20 mm 50 mm

hosszú ideig ellenáll a gombásodásnak, 

kiadóssága: 4 kg / mkiadóssága: 4 kg / m2

17290 Ft helyett

5290 Ft helyett

4790
5 kg 958 Ft/kg

Ft

Jub EPS
ragasztóhabarcs

MEG
ÚJUL

T

ÖSSZ
ETÉTE

L

25 000 Ft felett, 24 órán belül, Győrben és 20 km-es vonzáskörzetében ill. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Révkomáromban.

Ajándék 
szállodautalvány

részletek a borítón

Viaszos 
kőimpregnáló
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1190  
 1 l

Ft

3190  
 1 l

Ft 1190  
 1 l

Ft

1890  
 1 l

Ft

• ásványi vakolatok és
mészhomoktégla
impregnálásához

• vízlepergetővé teszi a felületet
• légáteresztő

• tégla (bontott) impregnálószer
• a kezelt felület: vízlepergető és UV 

álló lesz, nehezebben koszolódik, 
könnyebben tisztítható, kevésbé lesz 

érzékeny a fagyáskárokra

Hagyományos és 
bontott tégla 

impregnáló
Vízlepergető

falimpregnáló

Wall Brick Protector

• termés- és természetes kövek 
impregnálására

• vízlepergető felület
• magas ellenálló képesség a 

környezeti hatásokkal szemben
• engedi lélegezni a követ

• kimagasló UV védelem

Stone Protector

Terméskő 
impregnáló

Xi

• beton-, műkő-, térkő-, tégla-
és természetes kő felületek
impregnálószere

• erősen igénybevett felületekhez
• vízlepergető hatású
• enyhén nedves felületre is 

felhordható

Univerzális
impregnálószer

Xn F

Kősampon savas
• feloldja az ásványi felületekbe 

bemosódott olaj, por, zsír, madár-
piszok stb. szennyeződéseket

• kő, tégla és beton,  gépi vagy kézi 
tisztítására

• járó- ill. falfelületekre 
• kézi- és gépi tisztításra egyaránt

3290  
1 l

Ft 11990  
1 l

Ft3990  
1 l

Ft

Universal TerracottaStone Balsam

Xi

TERMÉSZETES KÖVEK VÉDELME

3850 Ft helyett 13990 Ft helyett4750 Ft helyett

1390 Ft helyett

3750 Ft helyett 1390 Ft helyett

2190 Ft helyett

1590 
 1 l

Ft

Wall Protector

1850 Ft helyett

• égetett agyag (tégla, 
tetőcserép, cserépedény) 
impregnálószer

• vízlepergetővé teszi a felületet
• a természetes légzést nem gátolja
• megakadályozza a só-kivirágzást 

és koszolódást
• hosszú távú védelmet nyújt

• termés- és 
bányászott kövek 

védelmére
• vízlepergető és lemos-

ható felületet ad
• a természetes légzést 

nem gátolja

Viaszos 
kőimpregnáló

Égetett agyag 
impregnálószer

Stone wax

790  
300 ml 2633 Ft/l

Ft

890 Ft helyett

Stone Shampoo

1690  
 1 l

Ft

1990 Ft helyett

Stone Shampoo Cement Remover

Cementfátyol 
eltávolító

• cementfátyol, cement- 
és  habarcsmaradvány 

eltávolító
• szinte minden felületnél 

hatékony (kivéve savra 
érzékeny köveknél)

• használható rozsda- és 
vízkő lerakódások

esetében is

Xi

3890 
1 l

Ft

890 
500 ml 1780 Ft/l

Ft

1290 
1 l

Ft

3490 
100 ml 34900 Ft/l

Ft-tól 4450 Ft helyett

990 Ft helyett

1450 Ft helyett

3890 Ft helyett

• vésett, faragott 
feliratok festéséhez

• oldószeres, tartós
• arany, ezüst, fekete és 

fehér színekben

Akemi 
betűfesték • használatával vízleper-

getővé válik a felület,  
mélyen beszívódik a 
kőbe,  eltömítve annak 
pórusait

• a felület színét, mintáza-
tát enyhén élénkíti

• nedves felületre is 
felhordható

Sírkő- és műkő 
impregnáló
• 

• 

• 

impregnáló

• általános sírkőtisztító 
természetes és mesterséges 
kövekhez 

• kíméletes a kényes felületeknél

Sírkő-
tisztító

Xn F
Xi Xi

fehér színekben

N

SÍRKÖVEK ÁPOLÁSA 

Total ProtectorTombstone Cleaner

Színmélyítő 
impregnálószer

Xn F

• színmélyítő folyadék, kiemeli 
a kövek mintázatát, textúráját 
(mintha vizes lenne)

• elsősorban sötétebb kövekhez 
ajánljuk

• vízlepergető felület
• oldószeres

tisztító

A sírköveknél 

szinte minden 

problémára 

megoldást 

nyújt.

C



Akciós időszak: 2014. október 3-31-ig, illetve a készlet erejéig.PIKTOR FESTÉKBOLT

689990 
db  

Ft

459990 
db  

Ft

539990  
db  

Ft

499990  
db  

Ft

785000 Ft helyett

519000 Ft helyett

645000 Ft helyett

559000 Ft helyett

Breisgau-II 
kandalló

Panorama
kandalló 

Aruba 
kandalló            

• sarok modell szénautomatikával
• akár 12 órán keresztül is melegít
• külső levegőcsatlakozás
• automatikus levegőszabályozás
• hatásfok: 81%
• felső és hátsó füstcsőcsatlakozás
• teljesítménye: 8 kW
• tömege: 192 kg
• mérete: 114x78x63,5 cm
• kőburkolat: woodstone 

• 3 oldalon üvegezett, 
modern megjelenésű

• hatásfok: 80%
• felső és hátsó füstcső-

csatlakozás
• mérete: 116x52x55 cm
• teljesítménye: 8 kW
• tömege: 191 kg
• rázórostélyos
• antracit színű

• Easy-Controll (kényelmes, 
egykaros) levegőszabályozás

• külső levegőcsatlakozás
• hatásfok: 80 %
• felső és hátsó füstcső-

csatlakozás
• teljesítménye: 5 kW
• tömege: 174 kg
• mérete: 103x70x36,5 cm
• kőburkolat: woodstone és 

antik-zsírkő

Breisgau-II 
kandalló
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Panorama
kandalló 
• 3 oldalon üvegezett, 

modern megjelenésű
• hatásfok: 80%
• felső és hátsó füstcső-

csatlakozás
• mérete: 116x52x55 cm
• teljesítménye: 8 kW
• tömege: 191 kg
• rázórostélyos
• antracit színű

woodstone

antik-zsírkő

Nr1 FŰTÉS TERÜLETÉN

143990 
db  

Ft

139990  
db  

Ft

163000 Ft helyett

159000 Ft helyett

Pico kandalló            
• klasszikus, 

alacsony árfekvésű modell
• hatásfok: 81%
• felső füstcsőcsatlakozás
• teljesítménye: 5 kW
• tömege: 114 kg
• mérete: 88x49,5x38 cm
• rainbow és serpentino 

kőburkolattal

rainbow

serpentino

Rendelhető 

fatárolóval 

kombinált 

változatban is.

TIPP

 

AZ ÖN HASZNA
kevesebb korom

kevesebb tisztítás
magasabb életminőség

több lakáskomfort
kevesebb por a levegőben

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

kandalló            
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59990  
db  

Ft

479990 
db  

Ft

69000 Ft helyett

499990 
db  

Ft

569000 Ft helyett

545000 Ft helyett

• teljesítmény megoszlása: 
50% kályhatest / 50% vizes 
rendszer

• hatásfok: 82%
• felső füstcsőcsatlakozás
• mérete: 109x56x46 cm
• teljesítménye: 10 kW
• tömege: 170 kg

Belarius WT kandalló

Ficus-II
kandalló

Hőtároló blokk 

Grande 
modell    

Piccolo 
modell      

• hengeres felépítésű 
• külső levegőcsatlakozás
• automatikus levegő-

szabályozás
• hatásfok: 81%
• felső és hátsó füstcső-

csatlakozás
• teljesítménye: 5 kW
• modellek: 

Piccolo, Grande

• a Grande modell felső 
részébe illeszthető
magnezit kő

• tömege: 70 kg

• hőtároló hellyel
• mérete: 155x46x46 cm
• tömege: 111 kg

• hőtároló-hely nélküli
• mérete: 117x46x46 cm
• tömege: 103 kg

Piccolo 
modell      

• 
• 
• 

16590   
szett

Ft

17900 Ft helyett

Füstcső 
szett
• 150 mm átmérőjű 
• antracit 
• falhüvely + rozetta 

+ 50 cm hosszú 
füstcső huzatsza-
bályozóval + 90°-os 
könyök tisztító 
nyílással

• 
• 
• 

15790  
szett  

Ft

17000 Ft helyett

• antik ezüst 
• 4 részes 
• magasság: 75 cm

Kandalló-
tisztító
katona

3+1 részes
kandalló-
tisztító
• króm nyél
• fekete test

• króm/fekete színben

Fatároló

bályozóval + 90°-os 

11590  
db  

Ft

12500 Ft helyett

Grande 
modell    
• 
• 
• 

KANDALLÓ KIEGÉSZÍTŐK

• csúcsteljesítményű kandalló-
betét, nagyméretű síküveggel

• külső levegőcsatlakozás
• teljesítmény megoszlása: 35 % 

kályhatest / 65 % vizes rendszer.
• hatásfok: 90 %
• felső füstcsőcsatlakozás
• mérete: 172x78x44 cm
• teljesítménye: 17 kW
• tömege: 287 kg

Aqua WT égéstér 

779990  
db

Ft

879000 Ft helyett

A TŰZ VARÁZSA

KÖZPONTI FŰTÉSRE KÖTHETŐ (VÍZTERES) KÉSZÜLÉKEK

Megfelelő az 

alacsony energiájú 

és passzív házakhoz: 

rendelkezik Beltéri 

levegőtől független 

tanúsítvánnyal, 

norma szerint.

RLU
változat

 

AZ ÖN HASZNA
önellátó, 

energiatakarékos fűtés
tökéletes fűtési alternatíva 

az átmeneti időszakban
belterek és más terek 

közvetlen fűtése

8390  
szett  

Ft

9000 Ft helyett

13890 
szett  

Ft

15000 Ft helyett

3+1 részes
kandalló-
tisztító
• nemesacél

479990 
db

Ft

545000 Ft helyett
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BEGYÚJTÁSHOZ

590  
1 kg  

Ft

690 Ft helyett

Aeropur 
koromtalanító 
• tűztér és füstcső 

koromtalanítására
• lerakódás megelőzéséhez
• javítja az égés hatásfokát
• használatával 2-5 % tüzelőanyag 

megtakarítás érhető el
• mindenféle szilárd tüzelőanyaghoz

40 mm 64 mm

Szárított tűzifa 
raklapon

• szárított, hasított csertölgy
• 25 cm-es hosszban

• Mennyiség: kb. 1 erdei m3

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 vonzás-

körzetében ill. Dunaszerdahelyen, 
Nagymegyeren, Révkomáromban.

1150  
5 kg 230 Ft/kg

Ft

1250 Ft helyett

• samott téglák falazásához
• kandallók, tűzhelyek, 

cserépkályhák tűzteréhez
• 0-3 mm szemcsenagyságú
• agyagkötésű

• hőálló ragasztó
• kályhaajtóba zsinór beragasztásához
• 17 ml

Rath tűzálló habarcs

Thermic 1100° C

• 
• 

• 
• 

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

690 
csomag  

Ft-tól

990 Ft helyett

• kémények, kályhák, 
kandallók és cserép-
kályhák szigeteléséhez, 
tömítéséhez

• 5, 7, 8 és 10 mm-es
• 3 m

Hőálló tömítőzsinór

• 

• 

1690  
db  

Ft

1790 Ft helyett

• vizes bázisú fugázó
• kályhacsempék fugázásához
• magas hőálló képesség
• tisztítószereknek ellenáll
• több színben

Palesit kályhafugázó

4490 
310 ml 14484 Ft/l

Ft

4850 Ft helyett

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

  

24990         
db

Ft

• a tüzelőanyag 
tetejére spriccelve 
megkönnyíti a 
begyújtást

• szinte azonnal 
elindul az égés

Flamax 
folyékony 
gyújtós 

1050 Ft helyett

• hagyományos, 
fehér kockás alágyújtós

• oldószeres típusú
• extra intenzív gyújtóhatás

• 10 percig ég 1 kocka
• 32 kocka / csomag

• gyors és kényelmes tisztítás
• kíméletes a felülethez

• fényesít
• kellemes illatú
• 50 lap/csomag

• extra erős tisztítóhatás
• csillogó felület

• tisztít és zsírtalanít

• fa, szén és faszén meggyújtására
• forgácsból és növényi olajokból készült, szagmentes

• 24 kocka / csomag

Flamax Öko alágyújtós  Flammat alágyújtós

Kandallóablak tisztító kendő           Kandallóablak 
tisztító 

F

250  
doboz

Ft350  
doboz

Ft

1190  
doboz

Ft790  
500 ml 1580 Ft/l

Ft

290 Ft helyett390 Ft helyett

1390 Ft helyett990 Ft helyett

950  
1 l

Ft Xi

Xi

KANDALLÓK, KÁLYHÁK, KEMENCÉK ÉPÍTÉSÉHEZ 

Fabrikett
• 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 1290  
20 kg 65 Ft/kg

Ft

1490 Ft helyett
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Prelix 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

Prelix Fagyálló 
hűtőfolyadék

koncentrátum

koncentrátum

-72 °C-35 °C

-35 °C -72 °C

-30 °C

vezetékes

-30 °C

-21 °C -25 °C

-21 °C

Prelix Jégoldó
• hajtógáz nélküli, 

pumpás jégoldó
• megbízható működés 

még nagy hidegben is

Kiöntő csőrrel

690 Ft helyett

3390 Ft helyett

490 Ft helyett

2190 Ft helyett 2990 Ft helyett690 Ft helyett590 Ft helyett

750 Ft helyett400 Ft helyett

1490 Ft helyett1190 Ft helyett
1090 Ft helyett 460 Ft helyett

340 Ft helyett 1850 Ft helyett

290
1 l

Ft

490
2 l 245 Ft/l

Ft 2790
5 kg 558 Ft/kg

Ft 2990
5 kg 598 Ft/kg

Ft650
2 l 325 Ft/l

Ft

1690
5 l 338 Ft/l

Ft 350
1 l

Ft

1190
300 ml 3967 Ft/l

Ft990
300 ml 3300 Ft/l

Ft

890
300 ml 2967 Ft/l

Ft

650
1 kg

Ft650
1 kg

Ft450
1 kg

Ft

1990
5 kg 398 Ft/kg

Ft

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

XnN F+

Prevent Jégoldók

jégmentesítő kaparófejes jégoldó F+

• jeges szélvédők, üvegek, tükrök, lámpák 
gyors jégtelenítésére

• kaparófejes változat alkalmas vastag 
jégpáncélok eltávolítására is

990 Ft helyett850 Ft helyett

690
300 ml 2300 Ft/l

Ft 790
400 ml 1975 Ft/l

Ft

850 Ft helyett

650
500 ml 1300 Ft/l

Ft

• rugalmas habból készült 
nyílászáró tömítő

• öntapadós, 1-5 mm hézagokhoz
• fehér színű, puha és rugalmas

• 2x5 méteres tekercsben
• élettartama 1-2 év

• küszöb és az ajtó közötti 
hézag szigetelője

• sima felületű padlókhoz
• 12 mm hézagméret

• műanyag, öntapadós 
• 37 mm x 1m

• fehér, barna és átlátszó színben

Tesa ablak- és ajtó szigetelőkMéretre vágva 6 méteres tekercsben

E-profil (1-3,5 mm) E-profil (1-3,5 mm)

P-profil (2-5 mm) P-profil (2-5 mm)

D-profil (3-7 mm) D-profil (3-7 mm)

Tesa Pur�x habszalag
Tesa szigetelő ajtóseprű

100  
fm

Ft 790  
6 m 132 Ft/m

Ft

120  
fm

Ft 990 
6 m 165 Ft/m

Ft

170  
fm

Ft 1190  
6 m 198 Ft/m

Ft

1790  
db

Ft

2190 Ft helyett

9 mm-es

490  
csomag 98 Ft/m

Ft

650 Ft helyett

990 Ft helyett110 Ft helyett

1250 Ft helyett140 Ft helyett

1550 Ft helyett190 Ft helyett

15 mm-es

690  
csomag 138 Ft/m

Ft

890 Ft helyett

25 mm-es

990  
csomag 198 Ft/m

Ft

 1290 Ft helyett

• megakadályozza 
a hideg- és meleg levegő, 

a por és a hang ki- és bejutását
• jó minőségű, tartós gumi profil

• 1-3,5 és 2-5 mm-es, ill. 3-7 mm-es 
hézagokhoz

• üvegszál-erősítéses öntapadós felület
• ellenáll az időjárásnak és az UV

sugárzásnak
• könnyen tisztítható

• 6-8 év élettartam
• fehér és barna színben

A HIDEG ELLEN

BIZTONSÁGOS VEZETÉSHEZ

Prevent Multi6 karbantartó 
• tisztít, ken és véd
• fellazítja az olajos, kátrányos, 

ragasztós szennyeződéseket
• csavarlazító
• korróziógátló
• minden autós és háztartási kenéshez

Prelix Páramentesítő
• üveg felület párásodásának megelőzésére

• alkalmas szélvédők, tükrök, ablakok felületeire
• eltávolítja a fátyolosodást is

550 
500 ml 1100 Ft/l

Ft

 690 Ft helyett

Prevent 
nyeles jégkaparó 

460 Ft helyett

nyeles jégkaparó 

460 Ft helyett

F+ 390
db

Ft
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• aerodinamikai  páramentesítő készülék
• ideális a kb. 50 m3-es vagy kisebb helyiségek-

ben (nappali, háló, fürdőszoba, konyha, pince)
• 2 az 1-ben technológia:

 - 360°-os levegőáramlás révén nagy haté-
konysággal 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

AERO 360°

AERO 360 utántöltő tabletta Stop Baktérium Stop Illatpárna
• 2 x450 g páragyűjtő tablettát a készülékhez

• minden készülékhez (a korábbi Stop Pára is) 
használható

• általános felhasználású 
fertőtlenítő spray

• otthon, irodában és az autóban
• eltávolítja a baktériumokat és 

gombákat
• használható levegőbe permetezve 

fertőtlenítésre
• 15 perces hatásidő

• páramentesítő illatpárna
• szekrények, táskák, autók 
pára- és szagmentesítésére

• barack, levendula és tavaszi 
frissesség illatokban

1190 
db

Ft

2490  
doboz 1245 Ft/db

Ft

3190 
150 ml 21267 Ft/l

Ft

AZ ÉLHETŐBB, KÉNYELMESEBB OTTHONÉRT 

Xi

Xi

Xi

Xi

1450 Ft helyett

3690 Ft helyett

3890 Ft helyett

2690 
szett

Ft

4090 Ft helyett

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%.

• elektromos fűtésű 
ömledékragasztós pisztoly

• szakszerű és gyors ragasztás
• ideális dekorációs, kreatív 

munkákhoz
• 2 db ragasztórúddal

QP Ragasztó-
pisztoly

• elektromos fűtésű 
ömledékragasztós pisztoly

• hosszú élettartam
• megbízható működés

• 6 db ragasztórúddal

színtelen

több színben

Pattex Hobby 
ragasztópisztoly

• szinte minden felület egyszerű 
lakkozására

• gyorsan szárad, tartós
• fényes és matt változat

• rendkívül kemény és kopásálló, 
fényes védőlakk

• gyorsan szárad (10 perc után 
fogásbiztos)

• 90 °C-ig hőálló 

• alkalmas szinte minden 
felület lakkozására

• kifejezetten ajánljuk koszorúk, 
virágdíszítések konzerválására

• oldószeres, fényes
• színtelen

Trinát Lakk 
Maestro Akrillakk Maestro Nitrólakk

F+ F+2190 
1 l

Ft
1190 

400 ml 2975 Ft/l

Ft 1190 
400 ml 2975 Ft/l

Ft

8690 
 5 l 1738 Ft/l

Ft

2550 Ft helyett

1290 Ft helyett 1350 Ft helyett

10190 Ft helyett

Ragasztórúd

50 
db

Ft

120 
db

Ft

85 Ft helyett

130 Ft helyett 4190 
szett

Ft 1590
szett

Ft

5190 Ft helyett 1790 Ft helyett

Héra Penészgátló lemosó Héra Penészgátló falfesték
• gomba, penész és algafertőzések megszűntetésére

• fertőzések megelőzésére
• kül- és beltéri felületekre egyaránt

• alkalmas fal, tapéta, műkő, csempe, fuga felületekre
• műkőtárgyak védő kezelésére is használható

• megelőzi a penészgomba és algafoltok 
kialakulását a bevonaton

• hosszan tartó védelem
• fehér alapszínben

• pasztell színekben azonnali színkeveréssel

1290 
1 l

Ft 6490 
4 l 1623 Ft/l

Ft3490 
2 l 1745 Ft/l

Ft

1450 Ft helyett 3990 Ft helyett 7290 Ft helyett

N

PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉS

KOSZORÚKÉSZÍTÉSHEZ, DEKORÁCIÓHOZ

Xi


