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UNIVERSAL AQUA ZOMÁNC

JUPOL NEXT
BELTÉRI FALFESTÉK
JUB

SUPRALUX

Gyorsan száradó, vízbázisú zománcfesték
• Fára, fémre és PVC-re
• Bel- és kültéri felületekre
• Magasfényű: csak fehér
• Selyemfényű: több színben
0,75 l (3933 Ft/l)

Kiváló fedőképességű,
matt és kimagaslóan fehér
• Lemosható: ellenáll a szokásos
tisztítószereknek
• Pára- és légáteresztő
• Szagmentes
• Fehér
• Pasztell színekben üzletünkben
azonnali színkeveréssel
15 l (479 Ft/l)

SZÍNKEVERÉS

15 l

6750 Ft

TERMÉSZETES
MÉSZFESTÉK

0,75 l

2950 Ft

PERGOLA FAFESTÉK
FACTOR

JUB

Selyemfényű, UV-álló, kültéri fafesték

Erős fertőtlenítő hatású
• Magas páraáteresztő-képességű
• Jellegzetes friss illat
• Bel- és kültéri
• Fehér
5 l (450 Ft/l ) | 16 l (274 Ft/l)

2550
4390

5l

Ft

• Pergolák, zsalugáterek, játszóterek,
kerítések, ereszdeszkák, faházak,
stégek, méhkaptárak
festésére
• Engedi a fát száradni
(páraáteresztő)
• Rugalmas (nem reped
meg a festék)
• Vízlepergető
• Több színben
0,75 l (4467 Ft/l) | 2,5 l (4260 Ft/l)

16 l

0,75 l

Ft

3350

Ft
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SADOLIN

Oldószeres vastaglazúr, amely
vékony bevonatot képez a fán
• Selyemfényű, bársonyos tapintású
• Kültérre ajánljuk: ajtó, ablak,
homlokzatborítás, korlát,
kerítés, kertibútor
• Több színben
0,75 l (4520 Ft/l) | 2,5 l (3980 Ft/l)
0,75 l

3390

2,5 l

10650

Ft

UNIPUTZ VAKOLAT

MINŐSÉG

BAUMIT

Gyárilag előkevert univerzális
mész-cement vakolat
• Mindenféle alapra
alapvakolatként és
simítóvakolatként
• Kül- és beltérre
25 kg (56 Ft/kg)

EXTRA SELYEMFÉNYŰ VASTAGLAZÚR

Ft

2,5 l

9950 Ft

FELÜLETEK

AJÁNLJUK

Baumit One burkolatragasztó
5 kg

690 Ft

25 kg

1390

Ft

normál
25 kg

csempékhez,
mázas kerámialapokhoz

1350 Ft

5 kg (138 Ft/kg)
25 kg (54 Ft/kg)

CSÚSZDA

normál igénybevételre
függőleges és
vízszintes
felületen is
használható

Baumit Flexo burkolatragasztó

Biztonságos, jó minőségű
• Több éven keresztül
is megtartja színét,
nem fakul
• Kék, zöld, lila,
sárga és
piros
színekben

normál
flexibilis

5 kg

1390 Ft

25 kg

2690 Ft

5 kg (278 Ft/kg)
25 kg (108 Ft/kg)

csempékhez,
mázas kerámiaés greslapok,
mozaikok

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

Baumacol FlexUni burkolatragasztó
25 kg

3450 Ft

db

23350 Ft

2,65 m

piktor.hu
PIKTOR Celldömölk |

magas
flexibilis

mindenféle
burkolathoz

nagy igénybevételű
helyiségekhez is

természetes
kövekhez

padlófűtéshez,
teraszokhoz

25 kg (138 Ft/kg)

|

Termékeink már webshopunkban is kaphatók

| Akciós időszak: 2021. április 9-30-ig, illetve a készlet erejéig.

meglévő burkolatra
ragasztására is

