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AZONNALI  BOLTI SZÍNKEVERÉS 
Több száz színben 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Új konyhabútor  
a festékboltból? 

       Tervezz,  

     álmodozz   

   és valósítsd   

          meg!

2in1: alapozó és fedő festék egyben 
Tökéletesen sima, selyemfényű bevonat
• Ellenáll a zsírfoltoknak, enyhe tisztítószereknek
• MDF-, lakkozott felületre, laminált bútorlapra
• 4 színben

Különleges, fényes metáleffekt falfelületet ad
• Mély, intenzív és hosszantartó színek 
• Festett, vakolt fal, kő, beton, tapéta felületekre
• Vízzel tisztítható
• 4 színben: 

sötét acél, 
kristály tükör, 
bronz szobor, 
esüst szikra

KONYHABÚTORFESTÉK
DULUX

(6653 Ft/l) 

Ft4990 
0,75 l 

 

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZER

Ft5990
1 l 
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Problémás foltok: nikotin, korom, 
beázás és zsíros szennyeződések 
elfedéséhez
• Kitűnő fedőképesség
• Magas fehérség
5 l (2750 Ft/l)

INNTALER IZOLÁLÓ BELSŐ FALFESTÉK
POLI-FARBE

A FEHÉR  
NAGYVONALÚSÁGA

Vizes hígítású beltéri falfesték
• Jó fedőképesség, matt bevonat
• Jó pára- és légáteresztő
• Fehér alapszínben 
• Több ezer pasztell színben 

azonnali színkeveréssel
14 l (332 Ft/l)

DISZPERZIÓS BELSŐ FALFESTÉK
POLI-FARBE

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

  

Ft4650  
14 l

  

Ft13750   
5 l

  

Ft3490   
1 l

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 (2476 Ft/l)  |  5 l (2098 Ft/l)

PLATINUM EGYRÉTEGŰ  
BELTÉRI FALFESTÉK
POLI-FARBE

 

Ft4750       
2,5 l

 

Ft8150       
5 l

Extra nagy fedőképességű, 
színes, matt 
• Gyorsan szárad, mosható
• Csepegésmentes (gélesített)
• Illatosított
• Több mint 50 színben
2,5 l  (1900 Ft/l)  |  5 l (1630 Ft/l)

Könnyen  

lemosható  

falakat  

szeretnél?

Használatával  

a festék még  

kiadósabb  

lesz

TIPP

Festés előtti alapozásra
• Porlekötő

PLATINUM 
MÉLYALAPOZÓ 
POLI-FARBE

 

Ft1090       
1 l

 

Ft6190       
2,5 l

Megakadályozza a  
fedőfesték foltosodását
5 l (838 Ft/l)

INNTALER  
DISZPERZIÓS  
MÉLYALAPOZÓ
POLI-FARBE

  

Ft4190   
5 l

  

Ft990 
1 l

SZÍNNEL 
LÉLEKKEL

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 (437 Ft/l)

INNTALER BELTÉRI FALFESTÉK
POLI-FARBE

  

Ft6550   
15 lSZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft10490       
5 l

Mész alapú, fertőtlenítő hatású
• Környezet és természetbarát
• Korábban mésszel festett felületre is
• Kiváló lég- és páraáteresztő
• Hengerrel felhordható
• Fehér alapszínben, mésztartalma miatt  

csak korlátozott mértékben színezhető
14 l (265 Ft/l)

Természetes anyagból készül.

Fertőtlenítő hatású. 

Penészgátló: ezért vizes, párás  

helyiségekben is kiválóan alkalmas. 

Nemcsak lakótérbe, de pincékbe,  

garázsokba is tökéletes. 

Engedi lélegezni  

a falakat.

A MÉSZFESTÉK 

ELŐNYEI: 

  

Ft3990 
14 l

MÉSZFESTÉK BELTÉRI
POLI-FARBE

falfestésre
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PRECÍZ FELÚJÍTÁS

AKRIL SELYEM- / MAGASFÉNYŰ  
ZOMÁNCFESTÉK  
DÜFA  |  ACRYL SEIDENMATTLACK / 
BUNTLACK / GLANZLACK

Vízzel hígítható, gyorsan száradó, 
időjárásálló 
• Fa és fémfelületekre (bútor, ajtó, ablak,  

rács, csővezeték, garázsajtó és lábazat)
• Kül-és beltéren
• Jól takar
• Selyemfényű: ütésálló, erős  

igénybevételnek kitehető
• Több színben
selyemmatt: 0,75 l (5533 Ft/l)   
magasfényű: 0,75 l (4797 Ft/l)

Vizes bázisú, favédő alapozó 3-szoros védelemmel 
(kékgomba, az egyéb gombák, rovarok)
• Impregnáló és tapadó alapozó egyben 
• Kültéri, mélyen behatol a fába
0,75 l (3267 Ft/l)  |  2,5 l (2940 Ft/l)

Betonra, vas-, acél-, 
kemény PVC-re és belső 
fafelületekre, kopásálló
• Pincék, toalettek, lépcsők, 

fedett teraszok, erkélyek 
járófelületeire  
ill. virágládákra

• Selyemfényű 
• Több színben
0,75 l (5320 Ft/l)  |  2,5 l (4676 Ft/l)

MŰANYAG PADLÓFESTÉK
DÜFA  |  KUNSTSTOFF FLÜSSIG

selyemmatt 

Ft4150       
0,75 l

 

magasfényű 

Ft3590       
0,75 l

 

Kül- és beltéri, vízzel hígít- 
ható selyemfényű fedőfesték
• Jól takar, rendkívül rugalmas,  

jó lég- és páraáteresztő
• Gyorsan szárad, időjárásálló. 
• Fal, vakolat, beton, horganyzott 

felületekre, ill. alumínium esőcsatornára
• Több színben
0,75 l (4467 Ft/l)  |  2,5 l (3796 Ft/l) 

UNIVERZÁLIS IDŐJÁRÁSÁLLÓ  
AKRILFESTÉK 
DÜFA  |  ACRYL WETTERSCHUTZFARBE 

  

Ft3350       
0,75 l

 

  

Ft9490 
2,5 l

 

Gyorsan száradó dekoratív bevonat kövön, fán és fémen
• Selyemfényű, szagtalan 
• Időjárásálló: kültérre is 
• Gyerekjátékok festésére is alkalmas
• Több színben (metál árnyalatokban is)
normál: 125 ml (7920 Ft/l) |  metál: 125 ml (26800 Ft/l) 

MINI AKRIL DEKORZOMÁNC  
DÜFA  |  ACRYL-LACK

normál színek 

Ft990 
125 ml

 

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

metál színek 

Ft3350 
125 ml

 

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

3:1 FAVÉDŐ ALAPOZÓ
DÜFA  |  HOLZSCHUTZGRUND 

Természetes faápoló olaj 
keményfa teraszpadlókhoz
• Visszaállítja a fa természetes 

színét, növeli az ellenálló 
képességet

• Véd az elszürküléstől
• Oldószeres
• Bangkirai és douglasie  

színekben
0,75 l (4653 Ft/l)  |  2,5 l (3820 Ft/l)

TERASZPADLÓ OLAJ
DÜFA  |  TERRASSENBODENÖL

 

Ft2450       
0,75 l

 

 

Ft7350       
2,5 l

 

 

Ft9550       
2,5 l

 

SZERETJÜK A FÁT

Felületkezelő olaj keményfa  
kerti bútorokra, terasz fa járó 
felületeire, fa díszítésekre, kerítésre 
• Oldószeres, kül- és beltéri
• Impregnálja, ápolja, frissíti a kezelt  

felületet, védi azt a beszürküléstől,  
növeli víztaszító- és  
ellenálló képességét

• Színtelen és teak
0,75 l (3987 Ft/l)

KERTIBÚTOR OLAJ 
DÜFA  |  GARTENMÖBEL-ÖL

 

Ft2990       
0,75 l

 

Az egyetlen  

lazúr METÁL 

árnyalatokban is:

Platin és Titan.

TIPP

Vízzel hígítható, nem csepegő, 
selyemfényű lazúrfesték
• Gyorsan szárad, a fa erezetét  

megtartja, tartós, kül- és beltéri
• Fa épületelemek (faborítások,  

pergolák, bútorok, lambériák)  
időjárásálló bevonata

• Több színben
0,75 l (3267 Ft/l) 
metál: 0,75 l (4387 Ft/l)

DEKORATÍV UNIVERZÁLIS 
LAZÚRFESTÉK
DÜFA  |  HOLZVEREDLUNG 

 

Ft2450       
0,75 l

 

metál színek 

Ft3290       
0,75 l

 

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

 

Ft3990       
0,75 l

 

 

Ft11690       
2,5 l

 

MÉSZFESTÉK BELTÉRI
POLI-FARBE

felújításra
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Ft3490       
0,75 l
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GIPSZKARTONOZÁS

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 (579 Ft/m2) 
impregnált (1021 Ft/m2)

TIPP

 

Használatával  

jelentősen gyorsítható  

az építkezés. 

A szoba páratartalmát  

szabályozza, így növeli  

a komfortérzetet.

PROFILOK, KIEGÉSZÍTŐK  
NAGY VÁLASZTÉKBAN

Profilok, csavarok, tiplik, 

beütődűbelek és -ékek,  

függesztők, akusztikus 

lengőkengyelek,  

szivacscsíkok

 

Ft1250       
tekercs (75 m)

Precíz kéziszerszám, mellyel 
gyors, egyszerű és gazdaságos a 
gipszkarton táblák hézagolása
• A glett felhordás és a hézagerősítő 

szalag beágyazása egy lépésben 
történik vele

• Használható zsákos glettel és 
vödrös kész glettanyaggal is

Létra helyettesítő, jó 
minőségű, könnyű és erős 
alumínium/acél gólyaláb 
• Meggyorsítja a munkát 
• Könnyen lehet vele  

mozogni és stabil 
• Csúszásgátló gumitalp, 

minden cipőmérethez 
állítható 

• Saroktartó, kettős lábpánt  
és vádlirögzítő 

• Fokozatosan állítható:  
60.96-101.6 cm-ig 

Gipszkarton válaszfalak 
találkozásához
• Bandázsoló géphez 

5 cm széles 
75 m (17 Ft/m)

GIPSZKARTON BANDÁZSOLÓ
DELKO  |  BASIC DT-AH1

GÓLYALÁB
DELKO  |  60.96-101.6 cm

PAPÍR  
HÉZAGERŐSÍTŐ  
SZALAG
RIGIPS 

 

Ft74650 
db

 

Ft54890 
db

TIPP
Egy átlag  

magasságú ember 

kényelmesen eléri 

vele a 3 m-es  

mennyezetet is. 

Gyorsan száradó, erős  
és könnyen használható
• Gipszkartonozásnál hőtükörfólia 

felragasztásához
• Kárpit, szőnyeg, textil ragasztására  

(autó tetőkárpitra is)
• Állítható szórófejjel  

pontosan célozható
• Átlátszó
500 ml (3980 Ft/l)

RAGASZTÓSPRAY
ILLBRUCK  |  CT600

Hővisszaverő és párazáró
• A szarufákra rögzítve csökkenti a belső tér 

hőveszteségét, és megakadályozza a belső 
pára bejutását a hőszigetelésbe

• 1,2 m széles
tekercs (120 Ft/m2)

HŐTÜKRÖS  
PÁRAZÁRÓ FÓLIA
REFLEX

 

Ft1990       
500 ml

 

Ft5990       
tekercs (50 m2)

normál 

Ft1490       
lap

impregnált  
(zöld) 

Ft2490       
lap

felújításra

PIKTOR Keszthely  •  Akció: 2021. május 7–31-ig, illetve a készlet erejéig. 4

https://piktor.hu/webshop/result/keywords/R2lwc3prYXJ0b24gbGFwb2s=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/094809-illbruck-ct600-ragasztospray-500-ml
https://piktor.hu/079291-reflex-hotukros-parazaro-folia-
https://piktor.hu/098681-delko-golyalab-60-96-101-6
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/cGFww61yICBow6l6YWdlcsWRc8OtdMWRIA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/098680-delko-gipszkarton-bandazsolo-gep-basic-dt-ah1


Hosszabbító rúd homlokzati 
spatulyához 118-210 cm-ig
• Gyorsan csatlakoztatható 

adapter fej
• Bordázott alumínium

TELESZKÓPOS NYÉL  
ADAPTERREL
STORCH  |  326001 

 

Ft35690 
db

3-6 mm 

Ft1450        
5 kg

3-6 mm 

Ft3790        
20 kg

RIMANO PLUS A
RIGIPS Univerzális glett beltérre

• 0-10 mm vastagságban
• Befejező glettelésre
• Gipszkarton hézagolásra  

és telibe glettelésre is
• Extra fehér
5 kg (290 Ft/kg)  |  20 kg (195 Ft/kg)

6-30 mm 

Ft1550        
5 kg

6-30 mm 

Ft4750        
25 kg

 

Ft1450        
5 kg

 

Ft3890        
20 kg

0-3 mm 

Ft1390        
5 kg

0-3 mm 

Ft5390        
25 kg

RIMANO GLETT 
0-3 / 3-6 / 6-30 mm
RIGIPS
Felületi hibák simítására
• Szürkésfehér
0-3 mm: 5 kg (278 Ft/kg)  |  25 kg (216 Ft/kg) 
3-6 mm: 5 kg (290 Ft/kg)  |  20 kg (190 Ft/kg) 
6-30 mm: 5 kg (310 Ft/kg)  |  25 kg (238 Ft/kg)

SIMA FALAK

Durva pórusú, struktúrahenger 
gipszekhez glettanyagokhoz
• Fekete
• 25 cm-es

GLETTELŐ HENGER
SCHULLER  |  MAGIC S23253

 

Ft4490 
db

Mindenféle henger tisztításához 
festés, glettelés után
• Horganyzott acél
• Szár átmérő: 8 mm
• 85 x 550 mm

HENGERTISZTÍTÓ
KUBALA  |  4000

Könnyű, ergonomikus műanyag markolat
• 0,3 mm rozsdamentes acél lap
• Több szélességben: 25 / 45 / 80 cm 

FALI SPATULYA  KÉTKEZES
STORCH  |  FLEXOGRIP 

Ft11890       
db

-tól

 

Ft3950
db

5

felújításra

            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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SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA 
4 LAMELLÁS
EASY
Tépőzáras 4 lamellás szúnyogháló 
• Alján műanyag súlyozással
• Méretre vágható, finom szövésű
• 100 x 220 cm
• Antracit színben

SZÚNYOGHÁLÓK

ROVAROK ELLEN

LÉGY- ÉS  
SZÚNYOGIRTÓ
PROTECT
Felhasználható: 
zárt térben repülő 
rovarok (legyek, 
szúnyogok) irtására
• Gyorsan hat
• Kellemes illatú
200 ml (2950 Ft/l) 
400 ml (1875 Ft/l)

Öntapadó tépőzárszalag  
szúnyogháló rögzítéséhez
• Méretre vágható
• Műanyag, alumínium  

és fakereten is használható
5,6 m (88 Ft/m)

SZÚNYOGHÁLÓ TÉPŐZÁR
EASY

 

Ft490       
tekercs (5,6 m)

 

Ft2550       
db

SZÚNYOGHÁLÓ ABLAKRA 
EASY

Rovarháló rögzítőszalaggal
• Méretre vágható
• Több méretben
• Antracit és fehér színben

100 x 100 cm 

Ft470       
db

130 x 150 cm

Ft590       
db

110 x 130 cm

Ft950       
db

140 x 170 cm

Ft1390       
db

BARRIER  
ROVARIRTÓ
Repülő és mászó rovarok 
ellen kül- és beltérre 
• 8 órás védelem szúnyog 

és légy ellen
• 3 hetes védelem hangya 

és csótány ellen 
400 ml (4125 Ft/l)

Ft1650
400 ml

Fújjuk le a bejáratok, 

ablakok melletti  

felületeket, és az ajtó-, 

ablakfélfákat, amíg  

a szer elpárolog távol 

tartja a vérszívókat.

TIPP

 Felületkezelésként 

ajtó-, ablakkereteken, 

párkányokon, szúnyog-

hálón, redőnytokon 

alkalmazva meggátolja 

a poloskák bejutását  

a lakásba.

TIPP

POLOSKAIRTÓ
PROTECT
Megelőzésként és 
közvetlenül rovarra is 
használható
• Direkt kezelés esetén 

hatékony, gyors 
ölőhatással rendelkezik

• Megelőző kezelésként  
2 hétig hatékony

400 ml (4225 Ft/l)

Ft1690
400 ml

Ft590
200 ml

Ft750
400 ml

COMBI HANGYAIRTÓ  
CSALÉTEK
PROTECT
Kerti hangyák irtására
• Elpusztítja a teljes bolyt
doboz/ 3 db (330 Ft/db)

Ft990
doboz (3 db)

Zárt térben és teraszon  
hangyák irtására
• Rejtett életmódú rovarok: 

csótány, ágyi poloska, bolha, 
ezüstös pikkelyke ellen is 
hatásos

• Ajánljuk padló- és 
falrések, ajtórepedések, 
teraszszegélyek és vonulási 
útjaik, szeméttároló, 
mosogató, fürdőkád,  
WC környékére

400 ml (2675 Ft/l)

HANGYAIRTÓ 
PROTECT

Ft1150
400 ml

DARÁZSIRTÓ
PROTECT   
A darazsat azonnal 
megdermeszti,  
majd elpusztítja
• Speciális szórófej – 

biztonságos  
távolságról is 
hatásos

400 ml (2975 Ft/l)

Ft1190
400 ml

Elriasztja a Lyme-kórt terjesztő 
kullancsokat is 
• Bőrre és ruházatra egyaránt szórható 
• Natural permet: természetes  

rovarriasztó hatóanyagot  
(eukaliptusz olaj) tartalmaz

100 ml (15900 Ft/l)  |  150 ml (9933 Ft/l)

SZÚNYOG- ÉS KULLANCSRIASZTÓK
PROTECT

aerosol

Ft1490 
150 ml

natural permet

Ft1590 
100 ml
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https://piktor.hu/068596-szunyoghalo-tepozar-5-6-m
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/U3rDum55b2dow6Fsw7MgYWJsYWtyYSA=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/002849-protect-szunyog-es-kullancsriaszto-aeroszol-150ml
https://piktor.hu/036351-protect-legy-es-szunyogirto-aer-400ml
https://piktor.hu/067640-protect-barrier-rovarirto-aer-400ml-
https://piktor.hu/063545-protect-hangyairto-aer-400ml
https://piktor.hu/048862-protect-combi-hangyairto-csaletek-3db-
https://piktor.hu/042729-protect-darazsirto-aeroszol-400ml
https://piktor.hu/096110-protect-cimeres-poloskairto-aeroszol-400ml
https://piktor.hu/061952-protect-natural-szunyog-es-kullancsriaszto-permet-eukaliptusszal-100ml
https://piktor.hu/068546-szunyoghalo-ajtora-4-lamellas


AUTÓÁPOLÁS 

Utastér tisztítására:  
műanyag, műbőr, gumi  
és fém felületekre
• Poros, sáros, olajos,  

zsíros szennyeződések 
eltávolítására

500 ml (1380 Ft/l)

AUTÓBELSŐ TISZTÍTÓ
PRELIX

• Fém-és könnyűfém 
felnire, dísztárcsára 

500 ml (1700 Ft/l)

KERÉKTÁRCSA 
TISZTÍTÓ
PRELIX

SZÉLVÉDŐ-  
ÉS ÜVEGTISZTÍTÓ
PRELIX
• Üvegre, műanyagra, festett 

felületre
500 ml (1380 Ft/l) 

 

Ft690   
500 ml

 

Ft850   
500 ml

 

Ft690   
500 ml

NYÁRI  
SZÉLVÉDŐMOSÓ
PRELIX
2 l (170 Ft/l)  |  5 l (130 Ft/l)

 

Ft240   
1 l

 

Ft340   
2 l

 

Ft650   
5 l

AUTÓSAMPON
PRELIX

 

Ft470   
1 l

viaszos 

Ft550   
1 l

Autók és épületek  

hűtésére használt

klímákba is.

TIPP
• Eltávolítja a klímaberendezés 

járataiban lerakódó 
szennyeződéseket,  
mikroorganizmusokat

150 ml (9000 Ft/l)  |  400 ml (4225 Ft/l)

KLÍMATISZTÍTÓ
PREVENT

vezetékes 

Ft1690   
400 ml

  

Ft1350   
150 ml

• Műszerfalra, ajtók belső 
oldalára, lökhárítóra,  
műanyag díszlécekre

500 ml (2300 Ft/l)

MŰANYAGÁPOLÓ
PRELIX

 

Ft1150   
500 ml

KÁRPITTISZTÍTÓ
PRELIX
• Természetes és 

műszálas kárpithoz, 
szőnyeghez

500 ml (1380 Ft/l)

 

Ft690   
500 ml

• Üveg, lakk, műanyag  
és gumi felületekre

500 ml (1380 Ft/l)

ROVAR- 
ELTÁVOLÍTÓ
PRELIX

 

Ft690   
500 ml

Abroncsokra,  
gumiszőnyegekre,  
gumicsíkokra
• Tartós, fényes 

felületet ad
• Glicerintartalmú: 

késlelteti a gumi 
öregedését

500 ml (2300 Ft/l)

GUMIÁPOLÓ
PRELIX

 

Ft1150   
500 ml

KAROSSZÉRIA-  
ÉS ÜVEG- 
TISZTÍTÓ
PRELIX 
• Külső, belső  

gyors tisztításra
710 ml (1056 Ft/l)

 

Ft750   
710 ml
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https://piktor.hu/099882-prelix-karosszeria-es-uvegtisztito-szoropisztolyos-710-ml
https://piktor.hu/044410-prelix-szelvedo-es-uvegtisztito-szoropisztolyos-500-ml
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/TnnDoXJpICBTesOpbHbDqWTFkW1vc8Oz/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/044411-prelix-rovareltavolito-szoropisztolyos-500-ml
https://piktor.hu/066292-prelix-muanyagapolo-szoropisztolyos-500-ml
https://piktor.hu/066294-prelix-autobelso-tisztito-500-ml
https://piktor.hu/051390-prelix-kerektarcsa-tisztito-szoropisztolyos-500-ml
https://piktor.hu/066295-prelix-karpittisztito-szoropisztolyos-500-ml
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/cHJlbGl4IEF1dMOzc2FtcG9u/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/066293-prelix-gumiapolo-szoropisztolyos-500-ml
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/UHJldmVudCBLbMOtbWF0aXN6dMOtdMOz/keyword_begin/0/page/1/


LÁBAZATI DEKOR VAKOLAT

Rezi út

Csapás út

Fe
ls

ő 
M

aj
or

i ú
t

Hévizi út

BEJÁRATP

OMV

Lidl

Nyomda

Odeon

BEJÁRAT ÉS PARKOLÓ  
AZ UDVAR FELŐL

13% 
KOMPLETT HŐSZIGETELŐ  
RENDSZER VÁSÁRLÁSA ESETÉN Ft-tól7560 

VAKOLATOK MÁR

SZÍNEZETT VAKOLATOK 
Azonnal készletről              
Helyszíni színkeveréssel

HŐSZIGETELÉS

KEDVEZMÉNYT  
ADUNK  

VÉKONYVAKOLAT 
ALAPOZÓ
DÜFA | PUTZGRUNDIERFARBE

GRÁNIT LÁBAZATI  
ÉS DÍSZÍTŐVAKOLAT
REVCO

HŐSZIGETELŐ LEMEZ
RAVATHERM  |  XPS 300 WB

TRENDPUTZ VAKOLAT
DÜFA 

Vízzel hígítható, szemcsés  
vékonyvakolat alapozó
• Jelentősen lecsökkenti  

a foltosodás veszélyét
• Színezhető
• Fehér színben
10 l (885 Ft/l) 

Lábazati- és díszítővakolat színezett  
ásványi szemcsékkel
• Dekoratív, jól mosható, könnyen  

feldolgozható lábazati vékonyvakolat
• Régi és új épületek külső, illetve belső 

falazatainak díszítésére, valamint lábazatok 
és kerítések, homlokzati hőszigetelő 
rendszerek fedővakolására

• Több színben
15 kg (776 Ft/kg) 

Vakolt, tégla vagy kőburkolatú 
falak-, lábazatok-, beton és 
vasbeton felületek  
hőszigetelésére
• Érdesített felületű
• Több méretben:  

20-200 mm

Időjárásálló, minőségi szemcsés 
vékonyvakolat
• Rugalmas, üvegszálerősített, 

ütés-és karcolásálló, csapóesőálló, 
páraáteresztő, ellenáll az agresszív 
időjárási körülményeknek

• Szemcseméret: 1,5 és 2 mm
• Fehér színben
25 kg (372 Ft/kg) 

Ft8850       
10 l

 

Ft11650        
15 kg

 

K 1,5

Ft9290       
25 kg

 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Időjárásálló, öntisztuló 
műgyantás vékonyvakolat
• Vízlepergető, kiemelkedően 

strapabíró, üveg-szál  
erősített, páraáteresztő

• Szemcseméret:  
1,5 és 2 mm

• Fehér színben
25 kg (488 Ft/kg) 

TRENDPUTZ SZILIKON VAKOLAT
DÜFA 

SK 1,5

Ft12190       
25 kg

 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

VAKOLATOK

50 mm

Ft2995       
m2

 

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  Keszthely   |         Keszthely, Rezi út 5-7.   |           H-P.: 6.30 – 17.00  •  Szo.: 6.30 – 12.00
Érvényes: 2020. május 7–31-ig, a készlet erejéig.  

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 

Free 
Wi-Fi

Bankkártyás  
fizetés

Ingyenes 
parkoló

https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/UHV0emdydW5kaWVyZmFyYmU=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/083125-dufa-trendputz-vakolat-k-1-5-25-kg
https://piktor.hu/082741-dufa-trendputz-szilikon-vakolat-sk-1-5-25-kg

