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AZONNALI  BOLTI SZÍNKEVERÉS 
Több száz színben 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

GONDOLKODJ  
FELÚJÍTÁSBAN!
NÁLUNK MOST  
NAGYON MEGÉRI! 
• Szuper akciós árak

• Extra mennyiségi 
kedvezmény

• Házhoz szállítás 
(részletek az üzletben)

Akciós termékek  
a 4. oldalon

BURKOLAT FELÚJÍTÁSRA

Akciós termékek  
a 2. oldalon

SZOBAFESTÉSRE, 
TAPÉTÁZÁSRA

Már igényelhető az állami Otthonfelújítási támogatás! 

       Tervezz,  

     álmodozz   

   és valósítsd   

          meg!

            EXTRA  
KEDVEZMÉNYEINK
30 000 Ft felett: -3%   
50 000 Ft felett: -5%  

100 000 Ft felett: -7%
A végösszegből  

vonjuk le.

%
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Érvényes: 2021. március 5–31-ig, a készlet erejéig. 
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Győr

https://piktor.hu/extra-kedvezmenyeink
https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/kezdolap


Magasabb  

kiadósság,

magasabb  

fedőképesség.

MEGÚJULT

FESTŐHENGER NYÉLLEL 
DULUX
Természetes gyapjúból

18 cm-es 

Ft1650        
db

24 cm-es 

Ft2650        
db

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

bevonatot képez
• Fehér
10 l (999 Ft/l)

 

Ft9990       
10 l

ACRYL MATT BELTÉRI 
FALFESTÉK
DULUX
Elsősorban kisebb 
igénybevételnek kitett 
helyiségek festésére
• Jól fedő, matt felület
• Fehér
3 l (817 Ft/l)  |  10 l (679 Ft/l)

 

Ft2450       
3 l

 

Ft6790       
10 l

 

  

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 (1756 Ft/l)  |  5 l (1578 Ft/l)

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

 

Ft4390       
2,5 l

 

Ft7890       
5 l

Habkönnyű, ragasztható polisztirol profilok
• Nútjukban elvezethető a LED szalag (nem tartozék)
2 m (795 Ft/m) 

DÍSZLÉCEK REJTETT LED 
VILÁGÍTÁSHOZ
BLUEDECOR

• 130 x 62 mm 

202 díszléc 

• 132 x 64 mm 

205 díszléc 

• 129 x 63 mm 

209 díszléc 

AJÁNLJUK

 

A lágy és egyenletes 

fényt nyújtó mennyezet, 

vagy oldalfal világítás  

kiépítéséhez.  

A saroklécek mögött  

elférnek a  

vezetékek is.

HANGULATTEREMTÉSHEZ

 

Ft1590       
szál (2 m)

 

Ft1590      
szál (2 m)

 

Ft1590       
szál (2 m)

Kiváló fedőképességű  
beltéri falfesték
• Mosható, dörzsálló
• Több ezer színben 

üzletünkben azonnali 
színkeveréssel

2,5 l (2580 Ft/l) 

VINYL MATT  
DULUX 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft6450       
2,5 l

SZÍNEZD ÚJRA!A NAGYVILÁG SZÍNEI
DULUX
Beltéri mosható falfesték
• Kiváló fedőképesség
• Tartós színek
• 56 színben
2,5 l (1660 Ft/l)  |  5 l (1438 Ft/l)

 

Ft4150       
2,5 l

 

Ft7190       
5 l
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https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RWFzeWNhcmUgZm9sdMOhbGzDsw==/keyword_begin/0/page/1/
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202 díszléc 

205 díszléc 

209 díszléc 

ÓRIÁS FOTÓPOSZTEREK

VLIES TAPÉTÁK

10105-15 

XXL4-0528-881 8-986

4-877

368 x 254 cm (papír)

Ft14390        
db

368 x 254 cm (papír)

Ft14390        
db

368 x 248 cm (vlies)

Ft23190        
db

10106-30 

  

Ft9590       
tekercs

  

Ft6990 
tekercs 10051-05 

  

Ft7990        
tekercs

  

Ft9590
tekercs

368 x 127 cm (papír)

Ft9590        
db

 

A csomag  

a ragasztót is  

tartalmazza

L94900

  

Ft6990       
tekercs

 AZONNAL

KÉSZLETRŐL

Több mint 200 változat.

Elegáns, modern formavilág,  

diszkrét színek, ízléses minták.

Tapéták gyerekszobába.

53 cm x 10 m-es  

tekercsekben.10048-05 

            EXTRA  
KEDVEZMÉNYEINK
30 000 Ft felett: -3%   
50 000 Ft felett: -5%  

100 000 Ft felett: -7%
A végösszegből vonjuk le.

Részletek az üzletben.

%
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https://piktor.hu/099227-erismann-vlies-tapeta-10051-05
https://piktor.hu/101375-ugepa-vlies-tapeta-l94900
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BURKOLATFELÚJÍTÁS

ALJZATKIEGYENLÍTŐ 
MAPEI  |  ULTRAPLAN ECO 20
Gyorskötésű, gyorsszáradású, önterülő 
aljzatkiegyenlítő
• Beltéri aljzatok 1-10 mm vastagságú 

kiegyenlítésére és szintkülönbségeinek 
megszüntetésére

23 kg (146 Ft/kg)

 

Ft3350     
23 kg  

Ft3390     
25 kg

ALJZATKIEGYENLÍTŐ 
PADLÓFŰTÉSHEZ 
MAPEI  |  NOVOPLAN MAXI
Gyorskötésű, szálerősített, cementes 
aljzatkiegyenlítő
• Padlófűtési és hűtőrendszerek befedésére 

és beágyazására
• 3-40 mm-ig
25 kg (136 Ft/kg)

Pultokhoz, belső térelválasztó falakhoz
• Könnyen méretre vágható
• 60 x 20 cm-es tégla
• Több vastagságban: 

50, 75, 100 mm

VÁLASZFAL ELEM 
YTONG

 

Ft7350     
fm (10 m)

Kenhető vízszigetelő 
rendszerek hajlaterősítésére
• Sarok-, illetve fal- és 

padlócsatlakozásokhoz
• Csövek és lefolyók 

áttöréseinek 
vízszigeteléséhez

• 12 cm széles
10 m (735 Ft/m)

HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG
MAPEI  |  MAPEBAND

Gyorsszáradású, 
rugalmas, kenhető, 
vízszigetelő anyag
• Fürdőszoba, 

zuhanyzó, konyha 
falakhoz és 
padlókhoz

5 kg (2198 Ft/kg)  |   
7,5 kg (2367 Ft/kg) 

FOLYÉKONY FÓLIA 
MAPEI  |  MAPEGUM WPS, 
MAPELASTIC AQUADEFENSE  

Felhasználásra kész, kvarchomokos 
tapadóhíd bel- és kültéri falakhoz 
és padlókhoz
• Száradása után, szilárd érdes 

tapadófelületet ad csemperagasztók 
és aljzatkiegyenlítők felhordásához

Penészedésálló, ecetsavas 
szaniter szilikon
•  Tartós, rugalmas
• Vízzáró 
• 34 színben
310 ml (8032 Ft/l)  

Cementkötésű,  
kerámia 
burkolólapokhoz, 
mozaikokhoz és 
természetes kövekhez
• Bel- és kültéri
25 kg (142 Ft/kg)  

Kerámia és 
természetes kő anyagú 
burkolólapokhoz 
• Fokozott terheléshez, 

lecsúszásmentes
25 kg (198 Ft/kg)  

ECO PRIM GRIP  
ALAPOZÓ 
MAPEI  

SZILIKON TÖMÍTŐ   
MAPEI  |  MAPESIL AC

CSEMPERAGASZTÓ  
MAPEI  |  ADESILEX P9

FLEXIBILIS 
CSEMPE- 
RAGASZTÓ  
MAPEI  |  KERAFLEX 
EXTRA S1

 

Ft2990     
1 kg

Kültéri: 
erkélyre, teraszra is 

Ft17750     
7,5 kg

Műgyanta bázisú, 
beltéri tapadásjavító 
alapozó
• Gipsz felületek 

kezelésére kerámia 
burkolólapok 
fektetése előtt

PRIMER G ALAPOZÓ  
MAPEI  

 

Ft2350     
1 kg

 

Ft3550     
25 kg

 

Ft4950     
25 kg

Fokozott terhelhetőségű, 
cementkötésű 
• kerámialapokhoz, mozaikokhoz  

és természetes kövekhez
• Bel- és kültéri
• 30 színben
2 kg (795 Ft/kg)  |  5 kg (570 Ft/kg)  

FLEX FUGÁZÓ  
MAPEI  |  KERACOLOR FF FLEX 

 

Ft1590     
2 kg

 

Ft2850     
5 kg

 

Ft2490     
310 ml

 

Ft590      
db

-tól

Beltéri 

Ft10990     
5 kg
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https://piktor.hu/webshop/result/keywords/eXRvbmc=/keyword_begin/0/page/1/


EGÉSZSÉGBARÁT FALFESTÉKEK

VALTTI FAOLAJ
TIKKURILA
Oldószeres faolaj kültéri felületekre

• Csökkenti a fa berepedezését
• Keményfa, hőkezelt fa, 

impregnált fa, nyers fa-
felületekre kifejezetten ajánlott

• Kerti bútorok, teraszok, mólók 
fa felületeinek kezelése

• Színtelen
• Több száz színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,9 l (5056 Ft/l)  |  2,7 l (4537 Ft/l) 

JOKER FALFESTÉK
TIKKURILA Oldószermentes, selyemfényű, dörzsölésálló, 

jól mosható, latex beltéri falfesték 
• Fokozottan környezet- és egészségbarát
• Gyerekszobába különösen ajánlott:  

asztma, allergia ellenes
• Tűri a tisztítószereket és a gyengébb oldószereket
• Fehér
• Több ezer színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,9 l (5944 Ft/l)  |  2,7 l (5330 Ft/l) 

Ft5350 
0,9 l

 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

• Színét sokáig megőrzi
• Környezetbarát
• Allergiások számára ajánlott termék
• Szennyeződésnek, pornak fokozottan ellenáll
• Nagyon kiadós
• Fehér
• Több ezer színben üzletünkben azonnali színkeveréssel
0,9 l (4944 Ft/l)  |  2,7 l (4404 Ft/l) 

Ft4450  
0,9 l

 
Ft11890         

2,7 l

 

Ft14390         
2,7 l

 

Ft18990          
2,7 l

 

OTEX TAPADÓ ALAPOZÓ
TIKKURILA

Gyorsan száradó, különleges 
tapadóképességű, univerzális alapozó 
• Csempe, üveg, üvegháló, PVC, 

alumínium, cink, horganyzott acél 
felületeken is kiválóan tapad

0,9 l (7767 Ft/l)  |  2,7 l (7033 Ft/l) 

Ft6990  
0,9 l

 

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

PROFI FAÁPOLÁS

UNICA AKVA  
ZOMÁNCFESTÉK
TIKKURILA

Vizes bázisú selyemfényű kültéri 
zománcfesték, nyílászárók, kerti 
bútorok festésére
• Ipari eljárással festett, lakkozott 

vagy lazúrral kezelt felületek 
felújító festésére is

• Fehér
• Több száz színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,9 l (4878 Ft/l)  |  2,7 l (4367 Ft/l) 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

PANSSARI AKVA FÉMFESTÉK
TIKKURILA

Félmatt, kültéri festék fém  
felületek festésére
• Fémborítású tetőszerkezetekre, acél 

szerkezetekre pl. ereszcsatornák, 
védőburkolatok

• Fehér
• Több száz színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,9 l (5278 Ft/l)  |  2,7 l (5278 Ft/l) 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Ft14250          
2,7 l

 

Ft11790          
2,7 l

 

Ft4750          
0,9 l

 

Ft4390          
0,9 l

 

Ft4550  
0,9 l

 
Ft12250          

2,7 l

 

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

OPTIVA 5 FALFESTÉK
TIKKURILA
Kiváló fedőképességű, vizes bázisú,  
selyemmatt, mosható, latex beltéri falfesték 

VALTTI COLOR NEW 
VÉKONYLAZÚR
TIKKURILA  
Különleges, félig áttetsző,  
kültéri favédő vékonylazúr
• Mélyen behatol a fába
• Ellenálló felületet képez
• Védi a fát a nedvesség ellen
• Kerítések, korlátok, lugasok, 

kerti bútorok festésére
• Színtelen
• Több száz színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
• UV-sugárzás ellen  

a színezett változat véd
0,9 l (4833 Ft/l)  |  2,7 l (4330 Ft/l) 

Ft4350 
0,9 l

 
Ft11690        

2,7 l

 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

VALTTI SUPER GUARD  
IMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ
TIKKURILA
Oldószeres, kültéri impregnáló alapozó

• Véd a gomba, 
kékpenész, 
rovarkárok ellen

• Időjárásnak ellenáll
• Fa ajtó, ablak, 

zsalugáter, kerítés, 
fészer, lugas, 
rönkház, terasz, 
korlát festésére

• Áttetsző
 2,7 l (3648 Ft/l) 

Ft2850 
1 l

 
Ft9850        

2,7 l

 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS
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Szilánkmentes, pontos vágás: kiszakadásvédő  
és a rögzíthető vágóvonal-kijelző 
• LED lámpa + porlefújó funkció 
• Rákapcsolható ingalöket a gyors vágáshoz
• A beépített műanyag csúszka 
• Extra vágásvezető
• Akkumulátor és töltő külön kapható

Precíz és nagy teljesítményű szerszám, 
felújításhoz, javításhoz
• Pontos mélységbeállítás 
• Könnyű kezelés, könnyű csavarozás  

(integrált nyomó kuplung)
• Optimális megvilágítás: beépített LED
• Mágneses bit tartó 
• Praktikus övcsíptető
• E-Box kofferben
• Akkumulátor és töltő  

külön kapható

AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ
EINHELL  |  TE-JS 18 LI-SOLO

AKKUS GIPSZKARTON  
CSAVAROZÓ
EINHELL  |  TE-DY 18 LI-SOLO 

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

teljesítménynél is
• Beépített és csatlakoztatható  

külső porelszívás
• Tartozék: 1 db tépőzáras 

csiszolóvászon P80
• Akkumulátor és töltő  

külön kapható

  

Ft22850     
szett

Költséghatékony, környezetkímélő,  
1 akkumulátor minden barkácsgéphez
• Kábelek nélküli munkavégzés, bárhol, bármikor
• Optimális teljesítményt, üzemidőt  

és élettartamot garantál
• LED-es töltőszint kijelzés
• Falra szerelhető

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ
EINHELL  |  18V 2.5AH PXC STARTER KIT

 

Ft23990     
szett

1 ÉV
garancia

Tépőzáras multifunkciós csiszoló 
• Kisméretű és sokoldalú készülék sarkok  

és kisebb felületek csiszolásához
• Aktív porelszívás révén tiszta munkafelület
• Tartozék: 

- Porgyűjtő szűrődoboz, porszívó adapterrel
- 6 db csiszolóvászon

• Akkumulátor és töltő külön kapható

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

  

Ft13990     
szett

2+1 ÉV
garancia

2+1 ÉV
garancia

2+1 ÉV
garancia

2+1 ÉV
garancia

ELEKTROMOS KISGÉPEK

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
• Tartozék: 3 db csiszolópapír

  

Ft11990 
szett

2+1 ÉV
garancia

TÉPŐZÁRAS  
CSISZOLÓKORONG
SMIRDEX 510
125 mm
• P40-P400
• 8 lyukas

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

2+1 ÉV
garancia

  

Ft16590      
szett

  

Ft24590     
szett

  

Ft30450     
szett

Delta G40 -G180

Ft850       
csomag (5 db)

TÉPŐZÁRAS 
CSISZOLÓPAPÍR 
EINHELL  |  KWB
Rezgőcsiszolóhoz  
fémre, fára
• Felületcsiszoláshoz, 

fémek tisztításához, 
mattitásához, 
rozsdaeltávolításhoz, fa 
elemek csiszolásához, 
felületérdesítéshez

• G40 - G240: 93x186 mm
Rezgő: 5 db (158 Ft/db)
Delta: 5 db (170 Ft/db)

Rezgő G40 - G240 

Ft790 
csomag (5 db)

Ft85      
db

-tól

1 AKKUMULÁTOR 
1000 LEHETŐSÉG

FAMILY

PIKTOR Győr  •  Akció: 2021. március 5–31-ig, illetve a készlet erejéig. 6

https://piktor.hu/100478-einhell-power-x-change-akkumulator-es-tolto-keszlet
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/100430-einhell-akkus-rezgocsiszolo-te-os-18-1-li-solo
https://piktor.hu/101268-einhell-akkus-gipszkarton-csavarozo-te-dy-18-li-solo
https://piktor.hu/080025-einhell-sarokcsiszolo-te-ag-125-750
https://piktor.hu/094528-einhell-rezgocsiszolo-tc-os-1520-1
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/c21pcmRleA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VMOpcMWResOhcmFzIGNzaXN6b2zDs3BhcMOtciA=/keyword_begin/0/page/1/


öreg fa  

ladikok  

javítására

TIPP

Hajók vízvonal alatti felületének  
algásodásgátló festésére
• Meggátolja az algák, kagylók stb.  

letelepedését
• Hosszútávú védelem
• Függőleges felületen sem folyik meg
• Vastag rétegben is felhordható
• Kék, szürke, vörös színekben

CUPROLIN ALGAGÁTLÓ HAJÓFESTÉK
EGROKORR

BONOBIT H/HS  
BITUMENES BEVONÓANYAG
CERESIT
Oldószertartalmú, kenhető sűrűbevonat
• Vízszigetelési munkák megkezdése előtti 

alapozáshoz
• A nedvesség nem szívódik fel a felületbe
5 l  (1976 Ft/l)

STANDOLIT  
OLAJFESTÉK
TRILAK  |  TRIKOLOR
Gyorsan száradó olajfesték  
kül- és beltéri fafelületekre
• Környezetkímélő  

(ólmot nem tartalmaz)
• Időjárásálló
• Több színben
0,75 l  (3987 Ft/l)  |  2,5 l (3356 Ft/l)

CSÓNAKOK  
FESTÉSE, JAVÍTÁSA

 

Ft8890       
5 l

 

Ft12950 
1 l

MATRÓZ CSÓNAKLAKK
SUPRALUX 
Fényes, oldószeres lakk, tartósan 
vízbe merülő, és kültéren az 
időjárás hatásainak kitett 
fafelületek védelmére
• Tartós UV-védelem
• Vastagon, akár egy rétegben is 

elegendő felhordani
0,75 l  (3800 Ft/l)  |  2,5 l (3380 Ft/l)

 

Ft2990       
0,75 l

 

Ft2850       
0,75 l

 

Ft8390       
2,5 l

 

Ft8450       
2,5 l

Üvegszállal erősített csónakok, 
medencék javítására
• Poliészter gyantához
• 300-500 g/m²
• Több méretben: 0,5-2 m²-ig
Szövet (980 Ft/m2)  |  Paplan (1700 Ft/m2)   

üvegpaplan 

Ft850       
csomag

-tól

ÜVEGSZÖVET/ ÜVEGPAPLAN
KITTFORT

üvegszövet 

Ft490       
csomag

-tól

Könnyű- és színesfémekre  
(alumínium, sárga-és vörösréz, 
ónozott és horganyzott 
felületek) ill. acélfelületekre 
• Alapozó és zománc egyben
• Bevonata tartósan víz-, olaj-,  

lúg-, só- és időjárásálló
• Gyorsan szárad
• Több színben
400 m l  (4475 Ft/l)  

ALVIKORR ALAPOZÓ- ÉS ZOMÁNCFESTÉK
EGROKORR

grafit színek 

Ft6790       
1 l

Ft1790 
400 ml

Minden üvegszálas poliészterből 
készült tárgy festésére
• Pl. hajók, csónakok, műanyag 

bútorok, poliészter tetők felületére
• Fehér színben: készleten
• Többi szín: rendelésre
600 g (11180 Ft/kg)

DUNAPLASZT  
MŰANYAG 2K HAJÓFESTÉK
EGROKORR

 A+B

Ft8790       
600 g

-tól

normál színek 

Ft5450       
1 l

LAMIT CSÓNAKJAVÍTÓ SZETT
KITTFORT
Műanyag felületek kisebb  javítására  
(csónakok, medencék, csúszdák, szörfdeszkák)
• Szett tartalma: poliészter gyanta + edző + 

üvegszövet + csiszolólap

Ft4450       
szett (1 kg)

Ft2490       
szett (0,5 kg)

            EXTRA  
KEDVEZMÉNYEINK
30 000 Ft felett: -3%   
50 000 Ft felett: -5%  

100 000 Ft felett: -7%
A végösszegből vonjuk le.

Részletek az üzletben.

%

7PIKTOR Győr   •          hétfő-péntek: 6–17 h   |   szombat: 6–13 h 

https://piktor.hu/webshop/result/keywords/Q3Vwcm9saW4gQWxnYWfDoXRsw7MgSGFqw7NmZXN0w6lr/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/a2l0dGZvcnQgw7x2ZWc=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/Ym9ub2JpdA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/MksgSGFqw7NmZXN0w6lr/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/TGFtaXQgY3PDs25ha2phdsOtdMOz/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/090097-supralux-matroz-uv-allo-csonaklakk-2-5l
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/QWx2aWtvcnIgYWxhcG96w7M=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/U3RhbmRvbGl0/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/extra-kedvezmenyeink


Mindent egy helyről 
(kiegészítőket is: kezdősínt, élvédőt, dűbelt, stb.)

Azonnal készletről vihető 

Mennyiségi kedvezményt adunk még az akciós rendszerárból is 
(pl. 200 m2 felett -4%)

Időtálló, prémium minőség  
(10 év garancia)

Ingyen házhoz szállítjuk  
(részletek az üzletben)

A vakolat színe több ezer  
színből választható ki

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

AKRIL VAKOLAT  
kis kiszerelésben is  
(7 kg): próbaszínnek 
kisebb felületekre (pl. kémény)

 

Jubizol NORMÁL 
rendszerelemek

Jubizol GRAFITOS  
rendszerelemek

Jub EPS ragasztóhabarcs
Jubizol üvegszövet

Jubizol Unigrund vakolatalapozó
Jubizol Acryl Finish XS vakolat

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

10 cm-es EPS 
 normál polisztirol lap

10 cm-es EPS  
grafitos polisztirol lap

  

HŐSZIGETELŐ  
RENDSZER

Miért a PIKTORban érdemes megvenni?

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

KULIRPLAST 1.8 PREMIUM 
LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT
JUB  
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)

LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT

Prémium

minőségű 

hőszigeteléssel

• pénzt spórolsz magadnak

• kellemes klíma lesz  

a lakásodban

• értékesebb lesz  

a házad 1 0ÉV
GARANCIA

Grafitos 

polisztirol  

ELŐNYE

• 20%-kal jobb 

hőszigetelő 

képesség

 

Ft15290  
25 kg

PRÉMIUM
MINŐSÉG

Ft /m2   3674  Ft /m2   4240  Külső festésre, színezésre, szigetelésre 
Már igényelhető az állami Otthonfelújítási támogatás! 

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! 
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak. PIKTOR  Győr   |   Érvényes: 2021. március 5–31-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

LÁBAZATI  
HŐSZIGETELŐ LAP
AUSTROTHERM  |  XPS TOP P  
Extrudált polisztirol lap, 
homlokzati hőszigetelő 
rendszerek lábazatának 
kialakítására
• Érdesített felületű:  

a ragasztóanyag fokozott  
tapadását teszi lehetővé

• Több méretben:  
20 – 80 mm-ig

50 mm 

Ft2420 
m2

https://piktor.hu/040264-jubizol-uvegszovet-feher-1-m-
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/SnViaXpvbCBVbmlncnVuZA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/085195-jubizol-acryl-finish-xs-1-5-vekonyvakolat-feher-25-kg
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/S3VsaXJwbGFzdA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/060024-jubizol-eps-ragasztohabarcs-25-kg
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RVBTIHBvbGlzenRpcm9s/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/WFBTIFRPUCBQ/keyword_begin/0/page/1/

