
Bővebben: 6. oldal

VALMOR

AIR FLOW BELTÉRI  
HŐTÜKÖR FESTÉK 
Hidegérzet csökkentő speciális 
2K festék mikroméretű 
kerámiagömbökkel
• Azonnali és tartós  

megoldás

 

 

RENDELJ ONLINE
piktor.hu  

 

 

AZONNALI  BOLTI SZÍNKEVERÉS 
Több száz színben 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

PENTART | DEKOR PAINT SOFT

LÁGY DEKORFESTÉK

Ipari igénybevételre tervezve
• Pontosság ± 3 mm
• Távolságmérés 0,2-30 m-ig
• Beépített Li-Polymer akkumulátorral
• Könnyű és kis méretű: zsebben is elfér
• Megvilágított kijelző
• Ütés-, por- és fröccsenés álló burkolat

Ft2550       
0,75 l + 0,25 l 

 

Ft20890       
db

 

FLEX ADM 30 

LÉZERES TÁVOLSÁG-  
ÉS TERÜLETMÉRŐ

PIKTOR AJÁNDÉKUTALVÁNY

A TÖKÉLETES  
AJÁNDÉK
• barkácstündéreknek
• trendkövetőknek
• új házba  

költözőknek
• lakásfelújítóknak  

• Kréta hatású, krémes állagú
• Kiválóan fed, vízbázisú (gyorsan szárad)
• Matt, lágy tapintású, sima felületet ad
• Könnyen csiszolható
• 46 színben
230 ml (6739 Ft/l)  |   
500 ml (5100 Ft/l)

Kopott, antik hatás elérésére 
bútorfelújításhoz, régi dísztárgyak 
átfestéséhez. Vintage vagy shabby chic 
stílusú dekorációkhoz.

  

Ft1550  
230 ml

  

Ft2550 
500 ml

1 ÉV
garancia
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Érvényes: 2020. december 4–23-ig, a készlet erejéig. 

PIKTOR MINŐSÉG  

már Keszthelyen is!

 

PIKTOR KFT.               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

|    Termékeink már webshopunkban is kaphatók

piktor.hu

piktor.hu 

Győr

https://piktor.hu/webshop/result/keywords/YWphbmRlaw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/095853-flex-lezeres-tavolsagmero-adm-30-
https://piktor.hu/073882-valmor-air-flow-belteri-hotukor-festek-a-b-1-l
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/TMOhZ3kgRGVrb3JmZXN0w6lr/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/kezdolap


ÖLTÖZTESD ÁT!

ÓRIÁS FOTÓPOSZTEREK

ÖNTAPADÓ DEKORFÓLIA
D-C-FIX
Egyszerűen és gyorsan  
felhelyezhető dekorációs fólia
• A fólia ragad fára (bútorra), fémre  

(háztartási eszközökre), csempére,  
üvegre, tükörre, de akár falra is

• Méterben kapható
• Többféle szélességben  

(45, 67.5 és 90 cm-es)
• Otthon könnyen méretre szabható
• Típusok:

 - Classic: fa-, márványmintázatú, sima, 
matt és fényes kivitelben

 - Metallic: fémes hatású

13621-10
 AZONNAL

KÉSZLETRŐL

Több mint 200 változat.

Elegáns, modern formavilág,  

diszkrét színek, ízléses minták.

Tapéták gyerekszobába.

53 cm x 10 m-es  

tekercsekben.

VLIES TAPÉTÁK

10038-31 02513-70
02363-10

348437

XXL4-0068-516 8-204 

368 x 254 cm (papír)

Ft18590       
db

368 x 254 cm (papír)

Ft16650       
db

368 x 248 cm (vlies)

Ft26390       
db

Villámgyorsan 

felújíthatók  

vele a régi ajtók, 

szekrények.

TIPP

  

Ft6990       
tekercs

  

Ft7990       
tekercs

  

Ft8990       
tekercs

  

Ft8990       
tekercs

  

Ft5690       
tekercs

42097-40

  

Ft9990       
tekercs

13622-10

  

Ft7990       
tekercs

 

  

A csomag  

a ragasztót is  

tartalmazza

45 cm széles

Ft550       
fm

-tól 

PIKTOR Győr  •  Akció: 2020. december 4–23-ig, illetve a készlet erejéig. 2

https://piktor.hu/099233-sintra-marbella-vlies-tapeta-348437
https://piktor.hu/100901-erismann-vlies-tapeta-42097-40
https://piktor.hu/100559-erismann-vlies-tapeta-02363-10
https://piktor.hu/101086-erismann-vlies-tapeta-02513-70
https://piktor.hu/100576-erismann-vlies-tapeta-10038-31
https://piktor.hu/100585-erismann-vlies-tapeta-13621-10
https://piktor.hu/100586-erismann-vlies-tapeta-13622-10
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RC1DLUZpeCBtZXRhbA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/087462-orias-fotoposzter-new-yok-fenyei
https://piktor.hu/100903-orias-fotoposzter-delta
https://piktor.hu/078088-orias-fotoposzter-federstern
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RC1DLUZpeCBjbGFzc2lj/keyword_begin/0/page/1/


ANTIKOLÓ PASZTA
PENTART 

Tükrös felületek kialakítására 
alkalmas festékpermetek
• Sík és domború felületen is gyönyörű 

tükör hatást érhetünk el 
• Átlátszó műanyag  

(plexi, akril) vagy  
üveg felületekhez

• Oldószeres

  

Ft990    
9 ml

GLAMOUR METAL  
AKRILFESTÉK
PENTART 
Szikrázóan csillogó
• A fény felé fordítva 

más-más arany és 
ezüst árnyalatban 
pompáznak

• 8 színben
50 ml (15800 Ft/l)

METÁL AKRILFESTÉK 
PENTART

Fémes fényű
• Szinte minden 

felületre
• Gyorsan szárad,  

kiválóan fed
• 13 színben
50 ml (13800 Ft/l)

CSILLOGÓ DEKORÁCIÓ

 

  Delicate                    

    Glamour

Kifejezetten ajánljuk  

ünnepi és exkluzív  

ajándéktárgyak  

dekorálására.

&DELICATE METAL  
AKRILFESTÉK
PENTART 
Selymesen csillogó 
• A festék egészen speciális, 

finom pigmentet 
tartalmaz, melynek 
köszönhetően igazán 
elegáns

• 8 színben
50 ml (15800 Ft/l)

  

Ft790    
50 ml

  

Ft790    
50 ml

  

Ft690    
50 ml

A festékek színe 
különböző  
világosban és sötétben
• A világító hatás világos 

alapon érvényesül a 
legjobban

• 8 Színben

GLOW SÖTÉTBEN  
VILÁGÍTÓ AKRILFESTÉK
PENTART 

  

Ft990    
30 ml

TÜKÖR PERMETFESTÉK  
MŰANYAGRA / ÜVEGRE
PENTART 

GYÖNGYHÁZ AKRILFESTÉK
PENTART
Vízbázisú, gyöngyház  
hatású dekorfesték
• Fehér
50 ml (13800 Ft/l)

  

Ft690    
50 ml

Lágy, paszta állagú,  
selymes fényű felületet ad 
• Dekortárgyak festés utáni védőkezelésére 

(nem mindenapi használatú)
• Puha ronggyal kell bedörzsölni
• Színtelen
125 ml (13520 Ft/l)

BEFEJEZŐ VIASZ
PENTART  |  WAX PASTE

  

Ft1690  
125 ml

Vízbázisú alapozó 
• Nem kell csiszolni 

előtte, csak por és 
zsírmentesíteni a 
felületet

• Záróréteget képez  
festés előtt

• Átlátszó
230 ml (5870 Ft/l) 

DEKORFESTÉK ALAPOZÓ
PENTART  |  PRIMER FOR DEKOR PAINT

  

Ft1350  
230 ml

Oldószeres sűrű paszta antik,  
vagy fémes hatás elérésére 
• Színek: arany, antik arany, ezüst,  

bronz, antik réz

  

Ft690    
20 ml

ÍGY KÉSZÍTSD EL!

Ötletadó videók 
kreatívkodóknak

3

https://piktor.hu/webshop/result/keywords/R2xhbW91ciBNZXRhbA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/YWtyaWxpYw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RGVsaWNhdGUgTWV0YWw=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/092119-pentart-gyongyhaz-akrilfestek-feher-50ml
https://piktor.hu/072464-pentart-dekorfestek-alapozo-230-ml
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VMO8a8O2ciBwZXJtZXRmZXN0w6lr/keyword_begin/0/page/1/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaHD5bn6X8ITSKQ7OVApSNiZyzm2c8SuX
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/R2xvdw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/QW50aWtvbMOzIHBhc3p0YQ==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/QmVmZWplesWRIHZpYXN6/keyword_begin/0/page/1/


CSILLÁMPOR
Hagyományos csillámporok
• Festékbe keverve vagy  

a felületére szórva
• 12 színben
50 g (15000 Ft/kg)

  

Ft750    
50 g

FLITTERFESTÉK 
MAESTRO
Csillogó, flitter hatású felület
• Karácsonyi díszek festéséhez
• Farsangi kellékek díszítéséhez
• Szinte minden felületre
• Arany és ezüst színben
150 ml (10600 Ft/l)

 

Ft1590        
150 ml

METÁL AKRILFESTÉK
MAESTRO
Fémes fényű, 
metál hatású 
bevonat
• Szinte minden 

felületre
• Kiválóan fed
• Kül- és beltérre
• Gyorsan szárad
• 7 színben
400 ml (3725 Ft/l)

 

Ft1490        
400 ml

MELEG RAGASZTÓ 
PISZTOLY
EXTOL  |  LADY

  

Ft1690     
szett

Elektromos (25 W)
• 2 db ragasztórúddal

Színtelen
• 20 cm hosszú
csomag (58 Ft/db)

RAGASZTÓRÚD

Ft290        
csomag (5 db)

ÜNNEPI DEKORÁCIÓ

PÁLCÁS ILLATOSÍTÓ
NATURAL GOLD

Több mint egy illatosító: 
harmóniát teremt, hat 
az érzékere és dekoratív
• Több illatban

ILLATGYERTYA ÜVEGBEN
ADMIT
• Tartós illatok: fűszeres, gyümölcsös  

és karácsonyi illatok

ILLATOS OTTHON

 

Ft1290         
100 ml

 

Ft1990         
200 ml

 

Ft550         
db

HÓ-SPRAY 
MOTIP
Ablakra, kirakatra,  
tükörre és dekorációs cálokra
• Minden mosható felületen  

használható
• Vízzel könnyen eltávolítható
150 ml (5000 Ft/l)

  

Ft750     
150 ml

PIKTOR  
AJÁNDÉKUTALVÁNY

A TÖKÉLETES  
AJÁNDÉK

LAKKFILC 
LUXOR | PAINT MARKER
• Fém, üveg, fa, gumi, műanyag, kő 

felületre is jól fog
• Kerek hegyű, gyorsan száradó 
• Színek: arany, ezüst, fekete és fehér

 

Ft490         
db

100 ml (12900 Ft/l) 
200 ml (9950 Ft/l)

PIKTOR Győr  •  Akció: 2020. december 4–23-ig, illetve a készlet erejéig. 4

https://piktor.hu/webshop/result/keywords/YWphbmRlaw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/043843-motip-ho-spray-feher-150-ml
https://piktor.hu/087578-extol-craft-melegragaszto-pisztoly-lady
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/Q3NpbGzDoW1wb3I=/keyword_begin/0/page/1/
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https://piktor.hu/webshop/result/keywords/SWxsYXRneWVydHlhIMO8dmVnYmVu/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/UMOhbGPDoXMgaWxsYXRvc8OtdMOz/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/091764-ragasztorud-5-db
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/TGFra2ZpbGMg/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/ajandekotletek


AKKUS FÚRÓ-  
CSAVARBEHAJTÓ
EINHELL  |  TC-CD 18-2 LI

AJÁNDÉKÖTLETEK  
BARKÁCSOLÓKNAK

Tépőzáras multifunkciós csiszoló 
• Kisméretű és sokoldalú készülék sarkok  

és kisebb felületek csiszolásához
• Egyszerű csiszolópapír-csere
• Aktív porelszívás révén tiszta munkafelület
• Porgyűjtő szűrődoboz, porszívó adapterrel
• Tartozék: 6 db fa csiszolóvászon
• Akkumulátor és töltő külön kapható

Költséghatékony, környezetkímélő,  
1 akkumulátor minden barkácsgéphez
• Kábelek nélküli munkavégzés, bárhol, bármikor
• Maximális biztonságot, optimális teljesítményt, 

üzemidőt és élettartamot garantál

Szilánkmentes, pontos vágás: 
kiszakadásvédő és a rögzíthető 
vágóvonal-kijelző 
• LED lámpa + porlefújó funkció 

folyamatosan lehetővé teszi a 
munkadarab tökéletes láthatóságát

• Rákapcsolható ingalöket a gyors vágáshoz
• A beépített műanyag csúszóbetét kíméli a 

kényes munkadarabokat
• Akkumulátor  

és töltő külön  
kapható

AKKUS REZGŐCSISZOLÓ 
EINHELL  |  TE-OS 18/1 LI-SOLO

AKKUMULÁTOR /  
PXC INDULÓ KÉSZLET 
EINHELL  |  18V 3.0AH POWER X-CHANGE PLUS
EINHELL  |  18V 2.5AH PXC STARTER KIT

AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ
EINHELL  |  TE-JS 18 LI-SOLO

HŐLÉGFÚVÓ
EINHELL  |  TE-HA 2000 E
Nagy teljesítményű (2000 W) hőlégfúvó  
régi lakkok és festékek eltávolítására,  
forrasztási munkákra stb.
• Nagy állítókerék: 9 fokozatú hőmérséklet szabályozó
• 3 fokozatú légmennyiség szabályozó
• Hideg fokozat a gyors hűtéshez fúvókacserénél
• Lerakófelület helyhez kötött alkalmazásra
• Szűkítő-, széles sugarú-, reflektor- és  

visszasugárzó fúvókával

  

Ft17390     
szett

  

Ft23990     
szett

  

Ft13750     
szett

Praktikus, elfordítható csuklós akkus csava-
rozó szűk, nehezen hozzáférhető helyekre
• 7 fokozatban állítható forgatónyomaték
• Beépített kettős LED lámpa
• Akkumulátor: 3.6 V, 1.5 Ah, Li-ion
• Tartozék: 32 részes bit-box 

AKKUS CSAVARBEHAJTÓ
EINHELL  |  TE-SD 3.6 LI

REZGŐCSISZOLÓ 
EINHELL  |  TC-OS 1520/1
Könnyű, praktikus kisgép (150 W)  
sík felületek csiszolására
• Gyors csiszolópapír csere a tépőzárral
• Nagy, ergonomikus markolatfelületek
• Alkalmas porelszívóhoz  

csatlakoztatásra
• 3 db csiszolópapírral

STARTER KIT  |  AKKU + TÖLTŐ

Ft22790     
szett

AKKUS  
EXCENTER CSISZOLÓ 
EINHELL  |  TE-RS 18 LI-SOLO
Fordulatszám szabályozás: 
puha vagy kemény anyagot 
megmunkáláshoz is (fa, fém, kő)
• Finom csiszolás nagy 

teljesítménynél is
• Tépőzáras csiszolóvászon rögzítés
• Beépített és csatlakoztatható 

külső porelszívás
• Tartozék: 1 db  csiszolóvászon P80
• Akkumulátor és töltő  

külön kapható

  

Ft20690     
szett

SAROKCSISZOLÓ 
EINHELL  |  TE-AG 125/750
Vágási, csiszolási és nagyolási feladatokra 
a ház körül, a műhelyben és a garázsban 
(750 W)
• Tárcsavédő gyorsbeállítóval
• Alacsony rezgésszintű futás
• 3 pozícióban szerelhető  

kiegészítő fogantyú
• Körmöskulcs a fogantyúban
• Vágókorong nem tartozék

  

Ft10390
szett

1 ÉV
garancia

2+1 ÉV
garancia

2+1 ÉV
garancia

2+1 ÉV
garancia 2+1 ÉV

garancia

2+1 ÉV
garancia

2+1 ÉV
garancia

2+1 ÉV
garancia

2+1 ÉV
garancia

  

Ft14990     
szett

1 AKKUMULÁTOR 
1000 LEHETŐSÉG

  

Ft14650     
szett

1 ÉV
garancia

AKKUMULÁTOR  | 3.0AH
  

Ft22790     
db

Kétfokozatú hajtóművel az 
erőteljes csavarozáshoz és 
gyors fúráshoz
• 18+1 forgatónyomaték-

beállítási lehetőség
• Egyhüvelyes gyorsbefogó tokmány
• Akkumulátor: 18 V, 1.5 Ah, Li-ion
• Tartozék: 2 db akku + töltő, 

kofferben
• Beépített LED lámpa

  

Ft32990     
szett

5PIKTOR Győr   •          hétfő-péntek: 6–17 h   |   szombat: 6–13 h 

https://piktor.hu/094528-einhell-rezgocsiszolo-tc-os-1520-1
https://piktor.hu/094617-einhell-holegfuvo-te-ha-2000-e
https://piktor.hu/094596-einhell-akkus-csavarbehajto-szett-te-sd-3-6-li-kit
https://piktor.hu/080025-einhell-sarokcsiszolo-te-ag-125-750
https://piktor.hu/100528-einhell-power-x-change-akkumulator-18v-3-0-ah
https://piktor.hu/100241-einhell-akkus-excenter-csiszolo-te-rs-18-li-solo
https://piktor.hu/097769-einhell-akkus-dekopirfureszfuresz-te-js-18-li-solo
https://piktor.hu/100478-einhell-power-x-change-akkumulator-es-tolto-keszlet
https://piktor.hu/100430-einhell-akkus-rezgocsiszolo-te-os-18-1-li-solo
https://piktor.hu/094598-einhell-akkus-furo-csavarozo-tc-cd-18-2-li-2x1-5-ah-
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RWluaGVsbA==/keyword_begin/0/page/1/


1,5 mm réteg- 

vastagságnál már 

jelentős fűtés  

megtakarítással  

számolhatunk.

TIPP

FESTŐHENGER NYÉLLEL 
DULUX
Természetes gyapjúból

ACRYL MATT BELTÉRI FALFESTÉK
DULUX
Elsősorban kisebb igénybevételnek 
kitett helyiségek festésére
• Jól fedő, matt felület
• Fehér
3 l (897 Ft/l)  |  10 l (755 Ft/l)

TALÁLD MEG  
ÖNMAGAD!

 

Ft2690      
3 l

A NAGYVILÁG SZÍNEI
DULUX
Beltéri mosható falfesték
• Kiváló fedőképesség
• Tartós színek
• 56 színben
2,5 l (1916 Ft/l)  |  5 l (1598 Ft/l)

 

Ft4790      
2,5 l

 

Ft7990      
5 l

 

Ft7550      
10 l

SZÍNEZD ÚJRA!

 

  

AJÁNLJUK

Gyermekes családoknak.

Kutyás és kisállattal  

rendelkező házakba.

Vendéglátóhelyeknek.

Mindenhol, ahol fontos,  

hogy a festék évek után  

is állja a sarat.

• 10x jobban ellenáll a 
dörzsölésnek

• Többszöri takarítás után is 
ragyogó marad a festék színe 

• Kiváló fedőképesség
• Lég- és páraáteresztő 
• 48 színben
2,5 l (1996 Ft/l)  |  5 l (1798 Ft/l)

EASYCARE FOLTÁLLÓ
DULUX
Rendkívül ellenálló, matt felületet 
adó beltéri falfesték, melyről 
lepereg a víz és a legtöbb folyékony 
szennyeződés

 

Ft4990      
2,5 l

 

Ft8990      
5 l

18 cm-es 

Ft1790       
db

24 cm-es 

Ft2950       
db

GRUNT MÉLYALAPOZÓ
DULUX
Megakadályozza a fedő festék foltosodását
• Festő hengerrel (vagy kisebb felületeknél  

ecsettel) kell felhordani 1 rétegben
5 l (1098 Ft/l)

 

Ft2150      
1 l 

 

Ft5490      
5 l

LATEX MATT  
BELTÉRI FALFESTÉK
DULUX
Kiváló minőségű, tökéletesen 
fedő latex festék
• Különösen ellenálló
• Megnövelt mosásállóságú  

bevonatot képez
• Fehér
10 l (1095 Ft/l)

 

Ft10950      
10 l

AIR FLOW BELTÉRI HŐTÜKÖR FESTÉK 
VALMOR Hidegérzet csökkentő speciális 

2K festék mikroméretű 
kerámiagömbökkel
• Azonnali és tartós megoldás 

hőhidak utólagos kezelésére  
falpenész ellen 

• Ajánljuk vizesedő falakra,  
új vakolatra, régi épületekre, 
vályogra, pincékbe

• Páraáteresztő
• 1 liter kb. 3 m2-re elegendő  

(3 rétegben)
• Fehér színű

Alkalmazható nyílászárók  
áthidalóinál, sarkoknál, beton- 

koszorúk mentén, pincefödémeknél,  
padlózat és falazat csatlakozásánál, 

radiátorok mögötti felületeknél  
és mindenhol, ahol úgy érezzük, 

hogy „húz” a fal (sugározza  a hideget).

JÓ TUDNI

Ft2550       
0,75 l + 0,25 l 

 

HA "HÚZ" A FAL
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https://piktor.hu/webshop/result/keywords/QWNyeWwgTWF0dA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RHVsdXggTGF0ZXggTWF0dCAgYmVsdMOpcmkgZmFsZmVzdMOpaw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/R3J1bnQgbcOpbHlhbGFwb3rDsw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/QSBuYWd5dmlsw6FnIHN6w61uZWkgQmVsdMOpcmk=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RWFzeWNhcmUgZm9sdMOhbGzDsw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/ZHVsdXggZmVzdMWRaGVuZ2VyIG55w6lsbGVs/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/073882-valmor-air-flow-belteri-hotukor-festek-a-b-1-l


MŰANYAG 
HÓLAPÁTOK
Élvédővel,  
fa nyéllel

096523

TÉLI  
SZÉLVÉDŐMOSÓ
PRELIX
Típusonként többféle 
kiszerelésben
5 l (250 Ft/l) 

Védi a hűtőrendszert  
a fagykároktól
• Korróziógátló adalékot 

tartalmaz
• Keni a vízpumpát
• Óvja a motort a 

túlmelegedéstől
• Típusonként többféle 

kiszerelésben

FAGYÁLLÓ  
HŰTŐFOLYADÉK
PRELIX

-35 °C

Ft420   
1 kg

-30 °C

Ft390   
1 l

-21 °C

Ft340   
1 l

-21 °C

Ft1250   
5 l

koncentrátum

Ft690   
1 kg

-40 °C (koncentrátum)

Ft410   
1 kg

-72 °C

Ft690   
1 kg

JÉGTAPADÁS- 
GÁTLÓ 
PREVENT
Szélvédőre és 
üvegfelületre
• A jégréteg egy 

mozdulattal  
eltávolítható

500 ml (2300 Ft/l)

  

Ft1150   
500 ml

PÁRAMENTESÍTŐ
PRELIX
Szélvédőre, tükörre, 
ablakra, szemüvegre
• Pára- és homályosodás 

mentesség akár hetekig
500 ml (1500 Ft/l)

  

Ft750   
500 ml

 

HÓTOLÓ
GÖRGŐKKEL
Fém nyéllel

TÉLEN IS ÚTON

031292

046641

ÚTSZÓRÓ SÓ
Ipari só
• -8°C-ig hatékony
5 kg (75 Ft/kg)   
10 kg (63 Ft/kg) 

 

Ft750       
10 kg

 

Ft3150       
50 kg

ÚTKÁLI ÚTSZÓRÓ

Progress  
(100% útkáli) 

Ft2150       
10 kg

Környezetbarát útszóró és jégmentesítő
• -25°C-ig hatékony
• 30-50%-kal kevesebb mennyiség 

szükséges
• Gyors olvasztó hatás, nincs visszafagyás
• Alkalmas térkövekre is
10 kg (215 Ft/kg) 

80 cm széles

Ft7890      
db

40 cm széles

Ft1550      
db47 cm széles

Ft1590      
db

40 cm széles

Ft1250      
db

JÉGOLDÓ
PRELIX 
• Szélvédők, üvegek, 

tükrök, lámpák gyors 
jégtelenítésére

500 ml (1700 Ft/l)

  

Ft850    
500 ml

Bármely  

csomagtartóban  

elfér. Télen  

minden utazónak  

ajánljuk.

TIPP

AUTÓS  
HÓLAPÁT

057982

Teleszkópos 
nyéllel
• 26 cm széles

Ft2750      
db
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https://piktor.hu/053071-utkali-utszoro-10-kg
https://piktor.hu/001375-utszoro-so-10-kg
https://piktor.hu/096523-holapat-piros-47-cm
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/QXV0w7NzICBow7NsYXDDoXQ=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/066855-prevent-jegtapadas-gatlo-szoropisztolyos-500-ml
https://piktor.hu/050098-prelix-paramentesito-szorofejes-500-ml
https://piktor.hu/045903-prelix-jegoldo-szorofejes-500-ml-
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VMOpbGkgIHN6w6lsdsOpZMWRbW9zw7MgUFJFTElY/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RmFnecOhbGzDsyAgaMWxdMWRZm9seWFkw6lrIFBSRUxJWA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/046641-holapat-fekete-40-cm
https://piktor.hu/057988-hotolo-80-cm


Kályhából, kandallóból, 
grillezőből a kihűlt hamu  
(max. 50°C) felszívására 
• 800 W teljesítmény
• 20 literes fém tartály
• Mosható szűrő
• Fém gégecső, alu csővég
• Könnyű: 3,3 kg
• 230 V

HAMUPORSZÍVÓ
FHP800

Ft13490 
db

 

SZÉN-MONOXID  
RIASZTÓK
HONEYWELL
Elektrokémiai érzékelő: már ala-
csony gázkoncentrációnál is riaszt
• 60 percenkénti önellenőrzés
• Beépített akkumulátor
• Méret: 100x72x36 mm
• LED-es állapot kijelzők
• Fürdőszobába is telepíthető
• Riasztási memória, 

eseménynaplózás 

XC100D
• 10 év élettartam és jótállás
• Nagyméretű riasztási üzenetek
• Informatív LCD kijelző

XC100
• 10 év élettartam és jótállás
• Nagyméretű riasztási üzenetek

XC70
• 7 év élettartam és jótállás

 

Ft21990       
db

 

Ft18690       
db

 

Ft15190       
db

SZILÁRD ALÁGYÚJTÓS
PE-PO Fa, szén, brikett  

gyors meggyújtására
• Extra hőérték:  

hosszú folyamatos 
égés

• Kb. 40 kocka
310 g (1290 Ft/kg)

GYORSFELMOSÓ 
VILEDA  |  SUPERMOCIO
Mop nyéllel,  
vödör csavarókosárral

ABLAKTISZTÍTÓ 2IN 1 
VILEDA | F12572
Kímélő dörzsi és hatékony  
lemosólap teleszkópos nyéllel  
(75-130 cm)
• Trapéz alakú fej segíti a sarkok 

tisztítását
• Több irányba dönthető fejű nyelével 

bármit el lehet érni (tetőtéri ablakok, fix 
ablakok külső felülete, stb.) 

 

Ft6150       
szett

 

Ft400       
csomag (310 g)

Könnyű és 
kényelmes tisztítás
• Teleszkópos nyél  

(110 cm)
• Rugalmas fej
• Leszedhető  

szivacs

FÜRDŐSZOBAI 
TISZTÍTÓ 2IN1 
VILEDA  |  BATH CARE

 

Ft3950       
szett

 

Ft7750       
db

AZ OTTHON MELEGE

Extra erős 
tisztítóhatás
• Csillogó felület
• Tisztít és zsírtalanít
500 ml (1980 Ft/l)

KÁLYHA – 
KANDALLÓ 
ÜVEGTISZTÍTÓ
KITTFORT

Ft990         
500 ml

 

RAGYOGJON A HÁZ

A BIZTONSÁGÉRT 
 

Ft3190       
db

Partvis habszivaccsal  
kombinálva
• Bútorvédő  

gumiperemmel

PORFOGÓ PARTVIS  
NYÉLLEL 
VILEDA  |  DUACTIVA

KÉMÉNYTISZTÍTÓ HASÁB
VULCAN 
Eltávolítja a koromlerakódást és megszűnteti a 
kellemetlen szagokat a kéménykürtőből
• Egyszerű és biztonságos
• Környezetbarát

Ft2290      
db

1. osztályú bükk - tölgy 
fűrészporból és faforgácsból
• Lényegesen jobb hatásfokkal 

ég, mint a fa
henger vagy tégla  
(109 Ft/kg)

FABRIKETT 

Ünnepek alatt is 

biztonságban

Veszélyforrás: csillag-

szóró szikra, mécses, 

gyertya, konyhai 

edényben olaj

TIPP

B C porral 
oltó készülék
• Lakásba, 

irodába, 
autóba, 
garázsba

MINI TŰZOLTÓ 
KÉSZÜLÉK

Ft2790      
1 kg

Ft1090       
10 kg

1 ÉV
garancia

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! 
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak. PIKTOR  Győr   |   Érvényes: 2020. december 4–23-ig, a készlet erejéig. 

Ingyenes 
parkoló

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. 

ÁrajánlatIngyenes 
bemutató

Színkártya  
bérbeadás

Azonnali 
színkeverés

Hírlevél Webshop Ajándék- 
utalvány 

Piktor 
Bisztró

Házhoz  
szállítás

Bankkártyás  
fizetés

https://piktor.hu/076115-hamuporszivo-fhp800
https://piktor.hu/092976-vulcan-kemenytisztito-hasab-1-kg
https://piktor.hu/068650-tuzolto-keszulek-porral-olto-1-kg
https://piktor.hu/090721-uvegtisztito-kalyha-kandallo-500-ml
https://piktor.hu/048628-vileda-furdoszobai-tisztito-2in1
https://piktor.hu/048025-vileda-ablaktisztito-2in1
https://piktor.hu/065006-honeywell-szen-monoxid-veszjelzo-xc100d
https://piktor.hu/065009-honeywell-szen-monoxid-veszjelzo-xc100
https://piktor.hu/065007-honeywell-szen-monoxid-veszjelzo-xc70
https://piktor.hu/088033-vileda-mikroszalas-felmoso-szett-supermocio-3action
https://piktor.hu/039714-vileda-porfogo-partvis-nyellel-duactiva
https://piktor.hu/045757-pepo-szilard-alagyujtos-310-g
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RmFicmlrZXR0/keyword_begin/0/page/1/

