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POLI-FARBE

PLATINUM MATT LATEX

Dörzsölhető, mosható színes falfesték
100-féle szennyeződés ellen
• 30 színben
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Bővebben: 2. oldal

Viszlá

2,5 l

5890 Ft
2,5 l (2356 Ft/l)

RENDELJ
WEBSHOPUNKBÓL

A festés és a kert szakértője

MAPEI

CERESIT | AERO 360°

FUGA FRESCA
A fugafelújítás titkos fegyvere
• 6 színben

Bővebben: 6. oldal

PÁRAMENTESÍTŐ
KÉSZÜLÉK
2in1: a nedvesség és a szagok ellen,
páragyűjtő tablettával

piktor.hu

160 g

2890

szett

2650 Ft

Ft

standard készülék
20 m2-es szobába

Ingyenes átvétel üzleteinkben
Országos házhoz szállítás 5 nap alatt

PIKTOR KFT.

160 g (18063 Ft/kg)

Bővebben: 5. oldal

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

piktor.hu

| Termékeink már webshopunkban is kaphatók

A FEHÉR
NAGYVONALÚSÁGA

INNTALER
DISZPERZIÓS
MÉLYALAPOZÓ
POLI-FARBE
Megakadályozza a
fedőfesték foltosodását
5 l (790 Ft/l)

850

1l

Ft

3950

INNTALER IZOLÁLÓ BELSŐ FALFESTÉK
POLI-FARBE

Problémás foltok: nikotin, korom,
beázás és zsíros szennyeződések
elfedéséhez
• Kitűnő fedőképesség
• Magas fehérség
5 l (2598 Ft/l)

5l

Ft

3290

INNTALER BELTÉRI
FALFESTÉK
POLI-FARBE

12990

5l

Ft

DISZPERZIÓS BELSŐ FALFESTÉK

Prémium minőségű,
vizes hígítású, matt falfesték
• Jó fedőképességű, illatosított
• Jó pára- és légáteresztő,
mosásálló
• Extra fehér alapszínben
• Több ezer pasztell színben
azonnali színkeveréssel
15 l (430 Ft/l)
SZÍNKEVERÉS

1l

Ft

POLI-FARBE

15 l

6450 Ft

Vizes hígítású beltéri falfesték
• Jó fedőképesség, matt bevonat
• Jó pára- és légáteresztő
• Fehér alapszínben
• Több ezer pasztell színben
azonnali színkeveréssel
14 l (321 Ft/l)
14 l

4490 Ft

SZÍNKEVERÉS

HŐSZIGETELŐ ÉS
PENÉSZGÁTLÓ FESTÉKADALÉK

SZÍNNEL LÉLEKKEL

ECOMIX
Tartós megoldás a falpenésszel
szemben és hőhidak utólagos kezelésére
• Belső falfelületen használva hatékonyan
segít bent tartani télen a meleget
(kerámia mikroszemcsék)
• Szinte minden festékhez adagolható
• Környezetbarát, nem mérgező
220 g (22227 Ft/kg) | 352 g (22301 Ft/kg)
220 g

4890

PLATINUM EGYRÉTEGŰ
BELTÉRI FALFESTÉK
POLI-FARBE
Extra nagy fedőképességű,
színes, matt
• Gyorsan szárad, mosható
• Csepegésmentes (gélesített)
• Illatosított
• Több mint 50 színben
2,5 l (1860 Ft/l) | 5 l (1570 Ft/l)

TIPP

4650

PLATINUM MATT LATEX
FALFESTÉK
POLI-FARBE
Mosható, dörzsálló, színes falfesték
penészgátló adalékkal,
Teflon® bevonattal
• Konyha, fürdőszoba, folyosó festésre ajánlott
• Könnyen tisztítható (zsír, olaj, kávé, vörösbor)
• Ellenáll a magas páratartalomnak
• Nem foltosodik
• 30 színben
2,5 l (2356 Ft/l) | 5 l (1998 Ft/l)
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2,5 l

Ft

7850

5l

Ft
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352 g

7850 Ft
PLATINUM
MÉLYALAPOZÓ
POLI-FARBE
Festés előtti alapozásra
• Porlekötő
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Ft

2,5 l

5890 Ft
9990

5l

Ft

1l

Ft

CSINÁLD MAGAD!
PROFILOK, KIEGÉSZÍTŐK
NAGY VÁLASZTÉKBAN
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GIPSZKARTON LAPOK
Válasz- és előtétfalakhoz,
térelválasztó szerkezetekhez,
álmennyezetekhez, tetőtéri
borításoknál, belsőépítészeti
elemeknél pl. polcrendszer,
rejtett világítás, álkandalló
• Impregnált változatban:
vizes, magas páratartalmú
helyiségekbe, pl. fürdőszoba
• Lapméret: 1200 x 2000 mm
• Vastagság: 12,5 mm
normál (538 Ft/m2)
impregnált (954 Ft/m2)

TIPlaPtával
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OSB-3 lap
Háromrétegű faforgácslap
• Teherhordó elem
• Nedves környezetben használható
• Lapméret: 1250 x 2500 mm
• Többféle vastagságban: 6–22 mm
8 mm (1149 Ft/m2)
12 mm (1488 Ft/m2)
15 mm (1840 Ft/m2)
lap

1290

2290 Ft

lap

impregnált
(zöld)

Ft

3590

normál

8 mm

4650

RAGASZTÓSPRAY
ILLBRUCK CT600

db

Ft

5750

12 mm

Gyorsan száradó, erős
és könnyen használható
• Gipszkartonozásnál hőtükörfólia
felragasztásához
• Kárpit, szőnyeg, textil ragasztására
(autó tetőkárpitra is)
• Állítható szórófejjel
pontosan célozható
500 ml
• Átlátszó
Ft
500 ml (3900 Ft/l)

Hővisszaverő és párazáró
• A szarufákra rögzítve csökkenti a belső tér
hőveszteségét, és megakadályozza a belső
pára bejutását a hőszigetelésbe
• 1,2 m széles
tekercs (105 Ft/m2)

1250 Ft

Beltéri gipszes, kézi glettanyag
kisebb hibák javítására
• 2-10 mm vastagságban
• Első rétegű kiegyenlítésre
beton- és vakolt felületeken
20 kg (150 Ft/kg)

Ft

20 kg

3150 Ft

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 (250 Ft/kg)
20 kg (158 Ft/kg)

GLEMABRILLIANT

1250
20 kg

5250 Ft

BAUMIT

BAUMIT
Beltéri gipszes kézi glettanyag
nagyobb fal- és vakolathibák javítására
• 1-30 mm vastagságban
• Betonfelületekre és durva
alapvakolatokra
5 kg (250 Ft/kg) | 20 kg (170 Ft/kg)

tekercs (50 m2)

FINOBELLO

5 kg

FINOFILL

BAUMIT

15 mm

REFLEX

A MINDIG
SIMA FELÜLETÉRT
FINO GRANDE

db

Ft

HŐTÜKRÖS PÁRAZÁRÓ FÓLIA

1950

2990

db

Ft

5 kg

BAUMIT

20 kg

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 (250 Ft/kg) | 20 kg (185 Ft/kg)

Ft

3390 Ft

PIKTOR Győr •

1250

5 kg

Ft

20 kg

3690 Ft

hétfő-péntek: 6–17 h | szombat: 6–13 h
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AZ OTTHON MELEGE
FABRIKETT

1. osztályú bükk - tölgy
fűrészporból és faforgácsból
• Lényegesen jobb hatásfokkal ég,
mint a fa
henger (109 Ft/kg)
tégla (109 Ft/kg)
10 kg

1090 Ft
tégla

MAGAS HŐÁLLÓSÁGÚ RAGASZTÓ
10 kg

• Kályhaajtóba zsinór beragasztásához

henger

17 ml

1090 Ft

2350 Ft

Kályhák, kandallók, kazánok,
füstcsövek tömítésére
• Kiválóan tapad fémen, téglán
• Kötés után nagyon kemény lesz
• 1000 °C-ig hőálló, nem rugalmas
• Fekete színben
310 ml (3194 Ft/l)

%

Nagy és hosszú hőtároló képesség
• Nagy tűzállóság és nagy hőlökés-állóság
• Hosszú élettartam
• Több méretben:
- 20, 30, 40 és 64 mm vastag
- 124, 200, 250, 300 és 375 mm széles
- 250, 400, 500, 800 és 1000 mm hosszú

-tól

TŰZÁLLÓ HABARCS
RATH | C25
Samott téglák falazásához
• Kandallók, tűzhelyek,
cserépkályhák tűzteréhez
• 0-3 mm szemcsenagyságú
• Agyagkötésű
5 kg (338 Ft/kg) | 20 kg (208 Ft/kg)

EXTRA

KEDVEZMÉNYEINK
30 000 Ft felett: -3%
50 000 Ft felett: -5%
100 000 Ft felett: -7%

5 kg

Ft

1690 Ft

20 mm

20 kg

550

Részletek az üzletben
és a webshopon.

db

-tól

4150 Ft
VÍZÜVEG

tt liszt

mo
• 2 kg sa

Hőálló-, saválló habarcs
készítéshez
• Éghető anyagok tűz
elleni impregnáláshoz
10 l (399 Ft/l)

ízüveg
• 1 liter v
yag
• 30% ag

SAMOTT LISZT
Tűzhelyek, kályhák,
kandallók, grillezők
építéséhez, javításához
• Samott téglák
készítéséhez
• Hőálló 1200°C-ig
2 kg (245 Ft/kg) | 5 kg (190 Ft/kg)
2 kg

490
4

550 Ft

SAMOTT TÉGLÁK ÉS LAPOK

MESTER

990 Ft

GALCO

Kémények, kályhák,
kandallók és cserépkályhák
szigeteléséhez
• Több méret:
4–14 mm vastagságban
3 m (183 Ft/m)
db (3 m)

HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ

310 ml

HŐÁLLÓ TÖMÍTŐZSINÓR

Ft

5 kg

950

Ft

590

1l

Ft

10 l

3990 Ft

AGYAG

15 kg (199 Ft/kg)
1 kg

210

Ft

15 kg

2990 Ft
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PÁRÁSODÁS MEGELŐZÉSÉRE
PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK
CERESIT | AERO 360°

PÁRAGYŰJTŐ
TABLETTA

2in1: Összegyűjti a levegő
felesleges nedvességtartalmát
és csökkenti a kellemetlen
szagokat
• Ideális: nappali, háló,
fürdőszoba, konyha, pince
• Segít megelőzni a párásodást
és a penész kialakulását
• 360°-os légáramlás
• 1 db tablettával

CERESIT | AERO 360°
• Több illatban és
illatmentes változatban is
doboz (1325 Ft/db)

szett

Ft

4790 Ft

standard készülék
20 m2-es szobába

DUO készülék
40 m2-es szobába

2650

doboz (2 db)

2650 Ft

-tól

ABLAK- ÉS AJTÓ SZIGETELŐK
TESA
Megakadályozza a hideg- és meleg levegő,
a por és a hang ki- és bejutását
• Jó minőségű, tartós gumi profil
• Öntapadó, könnyen tisztítható
• Ellenáll az időjárásnak és az UV sugárzásnak
• 6-8 év élettartam
• Fehér és barna színben
csomag: E-profil (158 Ft/m) | P-profil (182 Ft/m) | D-profil (208 Ft/m)

150

fm

Ft

170

E-profil (1-3,5 mm)

P-profil (2-5 mm)

csomag (6 m)

csomag (6 m)

950

Ft

E-profil (1-3,5 mm)

1090

Nyílászáró tömítő
rugalmas szivacsból
• Öntapadós, 1-5 mm hézagokhoz
• Élettartama 1-2 év
• Többféle vastagság: 9-25 mm
• Fehér színű
9 mm (110 Ft/m) | 15 mm (158 Ft/m)
csomag (2x5 m)

csomag (2x5 m)

9 mm-es

15 mm-es

550

Ft

Ft

P-profil (2-5 mm)

PURFIX HABSZALAG
TESA

fm

790 Ft

HIDEG ELLEN
SZIGETELŐ
AJTÓSEPRŰ
TESA

210

Ft

fm

Ft

D-profil (3-7 mm)

csomag (6 m)

1250

Ft

D-profil (3-7 mm)

1950

db

Ft

TESA
Ideális védelem balesetek
elkerülésére lépcsőkön,
felhajtókon, létrákon
• Vízálló változat fürdőszobába
• Rendkívül erős, de kézzel
téphető, tartós
• 25 mm-es öntapadós szalag
• Kül- és beltéri használatara
• Ellenáll víznek, hőnek,
UV-sugárzásnak
és a tisztítószereknek
• Átlátszó és fekete
fekete (338 Ft/m) | átlátszó (270 Ft/m)
vízálló - átlátszó (338 Ft/m)

POLIFOAM
Radiátorok mögé hő-visszaverésre
• Egy oldalon alumínium fóliával bevont
• Min. 5%-kal növeli a fűtés hatékonyságát
• 5 mm vastag
• 55 cm széles
tekercs (1051 Ft/m2)

2890 Ft

Küszöb és az ajtó közötti
hézag szigetelője
• Véd a huzat, a hideg,
a por és a zaj ellen
• Ajánljuk sima felületű
parkettákhoz, laminált,
fa- és PVC-padlókhoz
• 12 mm hézagméret
• Műanyag, öntapadós
• 37 mm x 1m
• Fehér, barna és átlátszó
színben

CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAG

HŐTÜKÖR

tekercs (5 m)

szett

tekercs (5 m)

Ft

1690 Ft

átlátszó

fekete | vízálló - átlátszó

1350

tekercs (5 m)

PALMATEX ERŐSRAGASZTÓ
PATTEX

50 ml

950 Ft

PIKTOR Győr •

Polifoam hőtükör
felragasztásához
• Univerzális, oldószeres
kontaktragasztó
• Víz és vegyszerálló
• Szinte minden
felülethez jól tapad
50 ml (19000 Ft/l) | 0,8 l (5688 Ft/l)
0,8 l

4550 Ft

hétfő-péntek: 6–17 h | szombat: 6–13 h
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FUGA FRESCA

MINŐSÉGI HIDEGBURKOLÁS

MAPEI
Gyorsan és könnyen
használható beltéri,
szivacsos fugafelújító festék
• Cementkötésű fugák színének
felfrissítésére, átszínezésére
• A fugafelület díszítésére
• 6 színben
160 g (18063 Ft/kg)

160 g

2890 Ft

BAUMACOL PROOF
BAUMIT
Kenhető vízszigetelés
• Vizes helyiségek (zuhanyzók)
burkolás előtti szigeteléséhez
• Egy komponensű folyékony fólia
• Beltéri felhasználáshoz
• Közvetlen a burkolat alatt
7 kg (1927 Ft/kg)

7 kg

13490 Ft

BAUMIT

BAUMACOL AQUASAFE EXTRA
SZIGETELŐ ÉS FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ LEMEZ

Hajlaterősítő szalag
vízszigetelő anyagokhoz
• Fal- és padló, illetve szerkezeti
elemek csatlakozásának
megerősítéséhez
• Üvegszál erősítéses
• Vízzáró
• Vegyszerálló
10 m (975 Ft/m)

Tökéletes vízszigetelés épített
zuhanykabinokhoz
• Feszültségmentesítő:
gyenge minőségű, erősen repedezett
aljzatokhoz, felújítási munkák esetén
• Extra rugalmas: kültéren
teraszburkolatok alá javasolt
• 100 cm széles

BAUMACOL STRAP

BAUMIT

tekercs (10 m)

9750 Ft
12 cm széles

BURKOLATRAGASZTÁS KÜLTÉREN-BELTÉREN
MINŐSÉG

FELÜLETEK

AJÁNLJUK

Baumit One burkolatragasztó

5 kg

650 Ft

normál
25 kg

1290 Ft

5 kg (130 Ft/kg)
25 kg (52 Ft/kg)

csempékhez,
mázas kerámialapokhoz

normál igénybevételre
függőleges és vízszintes
felületen is használható

1390 Ft

normál
flexibilis
2550 Ft helyett

25 kg

2650
2290

csempékhez,
mázas kerámiaés greslapok,
mozaikok

FtFt

5 kg (278 Ft/kg)
25 kg (106 Ft/kg)

fokozottabb igénybevételű
felületekre pl. padlófűtés,
fedett terasz
max. 30x30 cm-es
lapméretig

25 kg | 92 Ft/kg

Baumacol FlexUni burkolatragasztó
25 kg

3350 Ft

magas
flexibilis

mindenféle
burkolathoz

nagy igénybevételű
helyiségekhez is

természetes
kövekhez

padlófűtéshez, teraszokhoz

25 kg (134 Ft/kg)

4450 Ft
25 kg (178 Ft/kg)

6

BAUMIT
Kül- és beltéri kenhető vízszigetelő
• Teraszok, erkélyek burkolás előtti
szigeteléséhez
• Egykomponensű
• Közvetlen a
burkolat alatt
18 kg (1108 Ft/kg)

19950 Ft

BAUMACOL FUGÁZÓK
BAUMIT | PREMIUMFUGE és SILIKON
Premium: Por alakú fugázó
1-8 mm vastagságig, bel- és kültéren
Silikon: Tartósan elasztikus,
penészedést gátló
• 24 színben
Silikon: 300 ml (8967 Ft/l)
PremiumFuge: 2 kg (625 Ft/kg)

meglévő burkolatra
ragasztására is
300 ml

Baumacol FlexTop burkolatragasztó
25 kg

BAUMACOL PROTECT

18 kg

Baumit Flexo burkolatragasztó
5 kg

3590

fm

Ft

prémium
flexibilis

mindenféle
burkolathoz

extrém igénybevételnek
kitett felületekhez

természetes
kövekhez

teraszokhoz, medencékhez
padlófűtéshez, homlokzatra
meglévő burkolatra
ragasztására is

PIKTOR Győr • Akció: 2020. november 6–30-ig, illetve a készlet erejéig.

2690 Ft
normál színek
(Silikon)

2 kg

1250 Ft

normál színek
(PremiumFuge)

ÚTON-ÚTFÉLEN

FÉNYVISSZAVERŐ
SZALAG

JÉGKAPARÓ
HÓSEPRŰVEL

HPX
Öntapadós szalag magas
fényvisszaverő képességgel
• Iskolatáskára, motorra, kerékpárra, rollerre,
sisakra, autóra (ajtó, visszapillantó tükör), korlátra
• Növeli a láthatóságot sötét, borús, esős időben
• 19 mm széles
• Sárga
tekercs (660 Ft/m)

ICE CAR 2

550

db

Ft

JÉGOLDÓK

KESZTYŰS
JÉGKAPARÓ

PREVENT

db

420 Ft

ALASZKA PLUS

PÁRAMENTESÍTŐ

• Szélvédők, üvegek,
tükrök, lámpák gyors
jégtelenítésére
300 ml (2833 Ft/l)
400 ml (2475 Ft/l)

JÉGTAPADÁSGÁTLÓ

PRELIX

tekercs (1,5 m)

990 Ft

PREVENT

Szélvédőre,
tükörre, ablakra
• Eltávolítja a
fátyolosodást is
500 ml (1500 Ft/l)

Szélvédőre
és üvegfelületre
• A jégréteg egy
mozdulattal
eltávolítható
500 ml (2300 Ft/l)

500 ml

300 ml

850 Ft

Jégmentesítő
400 ml

500 ml

750 Ft

990 Ft

1150 Ft

FAGYÁLLÓ
HŰTŐFOLYADÉK

kaparófejes

TÉLI
SZÉLVÉDŐMOSÓ

Védi a hűtőrendszert
a fagykároktól
• Korróziógátló adalékot
tartalmaz
• Keni a vízpumpát
• Óvja a motort a
túlmelegedéstől
• Típusonként többféle
kiszerelésben

PRELIX

340

PRELIX

1l

Ft

-21 °C

Típusonként többféle
kiszerelésben
5 l (250 Ft/l)

1250

5l

Ft

-21 °C

1 kg

690 Ft

1 kg

420 Ft

1 kg

1 kg

690 Ft

410 Ft

koncentrátum

-35 °C

-72 °C

-40 °C (koncentrátum)

390

1l

Ft

-30 °C

RÁGCSÁLÓK ELLEN
POLOSKA-IRTÓ
PROTECT
Lakásba behúzódó
címeres poloskák irtására
• Megelőzésként ajtó- és
ablakkeretre, falra, párkányra,
szúnyoghálóra, redőnyre
• Légkondicionáló, páraelszívó,
konvektor kivezető csöveinek
környékére is fújható, és
közvetlenül
a rovarra is
400 ml (4125 Ft/l)
400 ml

1650

Ft

RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP
PROTECT

Egér- és patkányirtó csalétek
• Felbontás nélkül kihelyezhető
• Egyszeri fogyasztásra is hat
• Zárt térben
500 g (4333 Ft/kg)

150 g

650 Ft

ULTRAHANGOS
RÁGCSÁLÓRIASZTÓ
SPURI
Egerek és patkányok ill. görény,
nyest, pele távol tartására
• ER: 70-80 m2 területre
(iroda, lakás, kisebb raktár, elosztó
szekrény, eü. intézmények)
• Ultrasonic: 300 m2 területre
(állattartó telep, raktár)
• Egész évben, éjjel-nappal
működtethető
• 230 V

9750

db

Ft

Ultrasonic

5390

db

Ft

ER

PIKTOR Győr •

hétfő-péntek: 6–17 h | szombat: 6–13 h
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Miért a PIKTORban érdemes megvenni?
IUGM
É
PRMÉM
INŐS

1. Mindent megkapsz egy helyen
(kiegészítőket is: kezdősínt, élvédőt, dűbelt, stb.)
2. Azonnal viheted készletről
3. A vakolatot több ezer színből választhatod ki
4. Mennyiségi kedvezményt adunk még az akciós rendszerárból is
(pl. 200 m2 felett -4%)
5. Időtálló minőséget kapsz
(10 év garancia)

ár
Azt m tudod,
úgyis a minőségi
hogy eteléssel
nak
hőszig órolsz magad

6. Ingyen házhoz szállítjuk
(részletek a honlapunkon
vagy az üzletben)

Jubizol NORMÁL
rendszerelemek

zt sp
sz
• pén
líma le
mes k
• kelle ásodban
a lak
b lesz
keseb
• érté zad
á
ah

7. Ha elfogyott a vakolat
a munka közben, röpke
percek alatt tudjuk
ugyanazt a színt
kikeverni

10 cm-es
EPS normál polisztirol lap

3674 Ft

Homlokzati szigetelő lemezek
(EPS- ill. kemény kőzetgyapot)
ragasztásra és alapvakolat
készítésére -10 °C-ig
• Kiváló rugalmasság
• Nagyfokú
páraáteresztés
gben
Hide ell a
25 kg (238 Ft/kg)
k
sem toknak
kála ia.
n
u
m
lln
25 kg
megá

TIPP

5950 Ft

EASY WINTER PISZTOLYHAB
SOUDAL

Színkártya
bérbeadás

Jubizol GRAFITOS
rendszerelemek

Ingyenes
bemutató

10 cm-es
EPS grafitos polisztirol lap

4240 Ft

/m2

KULIRPLAST 1.8 PREMIUM
LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT

/m2

LÁBAZATI
HŐSZIGETELŐ LAP

JUB

AUSTROTHERM | XPS TOP P

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 (612 Ft/kg)
25 kg

Extrudált polisztirol lap,
homlokzati hőszigetelő
rendszerek lábazatának
kialakítására
• Érdesített felületű:
a ragasztóanyag fokozott
tapadását teszi lehetővé
• Több méretben:
20 – 80 mm-ig

15290 Ft

-10 °C-ig alkalmazható poliuretán építési
ragasztóhab
• Szigetelőpanelek, gipszkarton, könnyű
építőelemek gyors és pontos ragasztásához
• Falburkolatok függőleges ragasztásához is
• Nem öregszik, nem porlad,
nem penészedik
• Jó hőszigetelő
750 ml (3853 Ft/l)

Azonnali
színkeverés

NCIA

LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT

JUB

Ingyenes
parkoló

GARA

1,5 mm-es, fehér, simított akril vakolat, vízlepergető,
algásodás gátló, elemi szálakkal erősített

JUBIZOL WINTER
RAGASZTÓHABARCS

2890 Ft

ÉV
0
1

Jub EPS ragasztóhabarcs
Jubizol üvegszövet
Jubizol Unigrund vakolatalapozó
Jubizol Acryl Finish XS vakolat

SZÍNKEVERÉS

8. AKRIL VAKOLAT kis kiszerelésben is
(7 kg): kéményre, kisebb felületekre,
próbaszínnek

750 ml

HŐSZIGETELŐ
RENDSZER

m2

2420 Ft
50 mm

Árajánlat

Ajándékutalvány

Bankkártyás
fizetés

Házhoz
szállítás

Piktor
Bisztró

Hírlevél

Webshop

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.
PIKTOR Győr | Érvényes: 2020. november 6–30-ig, a készlet erejéig.

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak.

