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AZONNALI  BOLTI SZÍNKEVERÉS 
Több száz színben 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Exkluzív  
beton hatás  
a falakon

A kezeletlen, nyers beton 
természetes megjelenését kölcsönzi
• Jól tapad belső és  

külső falfelületen is
• Rugalmas és  

kiváló páraáteresztő 
• Gyorsan szárad

BETON LOOK  
LÁTSZÓ BETON
JUB |  DECOR

• Minimalista stílus
• Egyedi hangulat
• Modern beton látvány
• Többféle kreatív megjelenés

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZER

       Tervezz,  

     álmodozz   

   és valósítsd   

          meg!

(510 Ft/kg) 

Ft10190  
20 kg

 

TRILAK 

HÉRA PRÉMIUM 
BELTÉRI MATT 
FALFESTÉK

(2236 Ft/l)

Ft5590 
2,5 l 

 

Akciós termékek  
a 6. oldalon

ZOMÁNCFESTÉKEK

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
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Érvényes: 2021. június 4–30-ig, a készlet erejéig. 

piktor.hu

piktor.hu 

Győr

https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VHJpbsOhdCBab23DoW5jZmVzdMOpaw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/087012-jub-decor-beton-look-latszo-beton-20-kg
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/SMOpcmEgUHLDqW1pdW0=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/kezdolap


Kiváló fedőképességű, 
mosható falfesték kész 
színekben
• Kíváló páraáteresztő
• Könnyű felhordás
• 51 színben
2,5 l (2236 Ft/l)  |  5 l (1598 Ft/l)

HÉRA PRÉMIUM BELTÉRI 
MATT FALFESTÉK
TRILAK 

Vizes hígítású falalapozó
• Megakadályozza a foltosodást
• Színtelen
5 l (1198 Ft/l) 

HÉRA FALFIX 
MÉLYALAPOZÓ 
TRILAK 

 

Ft1450   
1 l

 

Ft5990   
5 l

Akár egyetlen  

délután  

megújíthatod 

otthonodat!

TIPP

Vizes hígítású, matt 
falfesték
• Magas fedőképességű,  

páraáteresztő
• Fehér 
• Pasztell színekben 

üzletünkben  
azonnali színkeveréssel

4 l (998 Ft/l)  |  15 l (466 Ft/l)

HÉRA BELTÉRI FALFESTÉK
TRILAK 
 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

HÉRA PÓLÓT  
adunk ajándékba* 

15 liter Héra Beltéri  
falfesték mellé

 

Ft5590 
2,5 l

 

Ft7990   
5 l

 

Ft3990   
4 l

 

Ft6990   
15 l

Ajándék

Kiemelkedő fedőképesség  
már egy rétegben
• Prémium, matt beltéri 

falfesték
• Fehér
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
4 l (1088 Ft/l)  |  15 l (533 Ft/l)

HÉRA GOLD FALFESTÉK
TRILAK 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft4350   
4 l

 

Ft7990   
15 l

*Győri üzletünkben érvényes, 
2021. június 30-ig, illetve a póló készlet erejéig.

SZÍNEK ÍZLÉS SZERINT

KLASSZIKUSOK

Matt, természetes higiéniát 
adó, mész kötőanyagú,  
kül- és beltéri festék
• Jó fedőképességű
• Könnyen hengerelhető
• Páraáteresztő
• Fehér
4 l (698 Ft/l)  |  14 l (421 Ft/l)

HÉRA MÉSZFESTÉK
TRILAK

 

Ft2790   
4 l

 

Ft5890
14 l

Korom és  

rozsdafoltok 

eltüntetésére is

ajánljuk.

TIPP Megakadályozza, hogy a beázás és a 
nikotin foltok átüssenek a falfestéken
• Vizes hígítású
• Fehér
2 l (3775 Ft/l)  |  4 l (3373 Ft/l)

HÉRA FOLTTAKARÓ ALAPOZÓ 
TRILAK

 

Ft7550 
2 l

 

Ft13490    
4 l

falfestésre
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https://piktor.hu/063293-hera-falfix-diszperzios-mewlyalapozo-1l
https://piktor.hu/045512-hera-meszfestek-4l
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/070418-hera-gold-belteri-falfestek-4l
https://piktor.hu/043607-hera-folttakaro-alapozo-falfestek-2l
https://piktor.hu/092884-hera-belteri-falfestek-4l
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/SMOpcmEgUHLDqW1pdW0=/keyword_begin/0/page/1/


PROFI SZERSZÁMOK

A MINDIG  
SIMA FELÜLETÉRT

Beltéri gipszes kézi glettanyag 
nagyobb fal- és vakolathibák 
javítására
• 1-30 mm vastagságban
• Betonfelületekre és durva 

alapvakolatokra
5 kg (290 Ft/kg)  |  20 kg (193 Ft/kg)

FINOFILL
BAUMITFINOBELLO

BAUMIT
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 (298 Ft/kg)  |  20 kg (180 Ft/kg)

Ft3590       
20 kg

 

Ft3850       
20 kg

 

Ft1490       
5 kg

 

Ft1450       
5 kg

 FINOGRANDE
BAUMIT
Beltéri gipszes, kézi glettanyag 
kisebb hibák javítására
• 2-10 mm vastagságban
• Első rétegű kiegyenlítésre  

beton- és vakolt felületeken
20 kg (175 Ft/kg)

Ft3490       
20 kg

 

FINOFINISH SZÓRHATÓ  
BELTÉRI KÉSZGLETT
BAUMIT
Felhasználásra kész, szórható,  
kézi és gépi glettanyag
• Könnyen feldolgozható, kiváló fedő-

képességű, rövid kikeményedési idejű
• Fehér
25 kg (200 Ft/kg)

 

Ft4990   
25 kg

B-FLEX FALI SPATULYA 
L’OUTIL PARFAIT

TELESZKÓPOS  
HOSSZABBÍTÓ
L’OUTIL PARFAIT

B-FLEX FALI SPATULYA FOGÓ
L’OUTIL PARFAIT

GIPSZKARTON SZÁLLÍTÓ 
L’OUTIL PARFAIT

Flexibilis simító penge szórható- 
és glettelő hengerrel felhordott 
glettekhez, utolsó rétegű 
simításokhoz
• B-Flex rendszerű  

alátámasztás
• 0,3 mm vastag
• Méret: 24-110 cm-ig

Alumínium nyél
• Gyorsan állítható és 

egyszerű rögzítés
• Több méretben: 

- 2x0,7 m, 
- 2x1 m
- 2x1,5 m

Flexibilis kitöltő és simító 
penge fogó
• Állítható dőlésszög, 

ergonómikus fogóval
• Kompatibilis a teleszkópos 

hosszabbítóval

• Egyszemélyes:  
Erősített fém

• Kétszemélyes:  
15 mm átmérő

2 szem.:  
(3195 Ft/db)

GLEMABRILLIANT
BAUMIT
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 (278 Ft/kg)  |  20 kg (200 Ft/kg)

Ft1390       
5 kg

 
Ft3990       

20 kg

 

Ft8490 
db

-tól

 

Ft5750 
db

-tól

 

B-FLEX ROZSDAMENTES 
GLETTVAS 
L’OUTIL PARFAIT
Dupla alátámasztással
• 0,3 mm vastag  

pengével
• Több méretben

Ft3890 
db

 

Ft6290 
db

egyszemélyes 

Ft6390 
csomag

két- 
személyes 

Ft7550 
db

-tól

 

GLETTELŐ HENGER
L’OUTIL PARFAIT
• Méretek: 80, 180 és 220 mm
• Sarkokba: Gömbölyített szélű

Ft1590 
db

-tól

 

Ft6750 
db

 

sarokba 

KEVERŐSZÁR
L’OUTIL PARFAIT | PXV 170
Készre kevert glettekhez
• Mérete: 170 x 560 mm

Ft5890 
db
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https://piktor.hu/090808-baumat-finofill-belteri-gipszes-glettvakolat-1-30-mm-20kg
https://piktor.hu/090832-baumit-glemabrililant-glettanyag-20kg
https://piktor.hu/090833-baumit-finogrande-belteri-gipszes-glettanyag-0-2-mm-20kg
https://piktor.hu/079469-baumit-finofinish-felhasznalasra-kesz-glettanyag-25kg
https://piktor.hu/051545-baumit-finobello-gipszes-glettanyag-0-10-mm-20kg
https://piktor.hu/103145-l-outil-parfait-glettelo-henger-8-cm
https://piktor.hu/103148-l-outil-parfait-sarok-glettelo-henger
https://piktor.hu/103166-l-outil-parfait-keveroszar-pxv-170
https://piktor.hu/103130-l-outil-parfait-teleszkopos-nyel-2-x-0-7-m
https://piktor.hu/103124-l-outil-parfait-b-flex-rozsdamentes-glettvas-35-x-11-cm
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/R2lwc3prYXJ0b24gc3rDoWxsw610w7Mg/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/103144-l-outil-parfait-b-flex-fali-spatulya-fogo
https://piktor.hu/103137-l-outil-parfait-b-flex-fali-spatulya-24-cm


DEKORATÍV TECHNIKÁK

DESERT HOMOK HATÁSÚ DEKORFESTÉK
JUB | DECOR
Beltéri falfelületeken a sivatagi 
homok látványát kelti, enyhén 
csillogó hatású
• Vonzó és modern megjelenés
• Könnyű felvitel
• Kiválóan fed
• Arany, ezüst,   

gyöngyház , 
fekete

0,65 l (10692 Ft/l)  

  

Ft6950       
0,65 l

 

DESERT

BETON LOOK

JEANS

GLAMOUR METÁL HATÁSÚ FEDŐFESTÉK   
JUB | DECOR

Beltéri dekorációs falfesték modern 
fémes, ill. metál hatással
• Magas páraáteresztő képességű
• Tisztítható
• Többféle megjelenés érhető el az 

egyes dekorációs technikák (Pettinato, 
Acero, Aurora, Versus, Egeo, Rubin) 
segítségével

• Arany, bronz, ezüst és fekete
0,65 l (10692 Ft/l)  

  

Ft6950       
0,65 l

 

BEMUTATÓ FALAK
üzletünkben.

ANTIQUE SZILIKÁTOS LAZÚRFESTÉK
JUB | DECOR

Rusztikus megjelenést adó, antik hatású festék
• Beltéri és homlokzati falfelületek dekorációs 

megmunkálására
• Víztaszító és páraáteresztő, gyorsan szárad
• Többféle megjelenés érhető el az egyes 

dekorációs technikák (Beton Look, Jeans, 
Madeira, Travertin) segítségével

• Fehér
• Több száz színben,  

üzletünkben azonnali  
színkeveréssel

2 l (2745 Ft/l)  |  5 l (2198 Ft/l)   

Ft5490       
2 l

 

  

Ft10990       
5 l

 

CRYSTAL EZÜSTSZÍNŰ DEKORÁCIÓS CSILLÁM
JUB | DECOR Csillámló hatású faldekorációhoz

• A falfelület még ragyogóbb és elbűvölőbb hatásáért
• Egyszerűen belekeverhető a beltéri falfestékbe 
• Világos és sötét színekbe keverve is jól mutat
• Ezüst

  

Ft2490       
26 g

 

CRYSTAL

Hengerrel

Ecsettel

PETTINATO
Ecsettel

Kesztyűvel

DEKORATÍV 

FALFESTÉS 

TECHNIKÁK

 Egy termék,  

számtalan lehetőség.

Ötletek otthoni  

kivitelezéshez.

DELIGHT SZÍNÁTMENETES HATÁSÚ DEKORFESTÉK 
JUB | DECOR
Színváltós hatású dekorációs falfesték
• Elegáns és exkluzív  

megjelenést ad
• Egyedivé varázsolja  

a helyiséget  
pl. lakás, szálloda, étterem

• Gyors és egyszerű  
felhordás

• Dark gold és Light silver 
• Több mint 30 színben,  

üzletünkben  
azonnali  
színkeveréssel

0,65 l (14385 Ft/l)  

  

Ft9350       
0,65 l

 

DELIGHT

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

MARMORIN DEKORÁCIÓS GLETT 
JUB | DECOR

• Betéri falfelülethez, ahol a márvány gyönyörű, 
tekintélyes megjelenését szeretnénk viszont látni

• Kezelt márvány felület megjelenés
• Kivételesen sima és magas fényű felület
• Magas víztaszító képesség
• Kiváló ellenállás a nedves dörzsöléssel szemben
• Többféle megjelenés érhető el a különböző 

dekortechnikák (Rust, Spatolato) alkalmazásával
• Fehér
• Több száz  

színben,  
üzletünkben  
azonnali  
színkeveréssel

8 kg (2499 Ft/kg)  

  

Ft4150       
1 kg

 

  

Ft19990       
8 kg

 

RUST
SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

JUB Decor videók:

PIKTOR Győr  •  Akció: 2021. június 4–30-ig, illetve a készlet erejéig. 4

https://piktor.hu/039752-jub-marmorin-dekoracios-glett-feher-1-kg
https://piktor.hu/102803-decor-desert-homokhatasu-dekoracios-falfestek-arany-0-65-l
https://piktor.hu/101905-jub-decor-crystals-ezustszinu-dekoracios-csillampor-26-g
https://piktor.hu/076567-jub-decor-glamour-metal-hatasu-falfestek-arany-0-65-l


GRUND MÉLYALAPOZÓ
BAUMIT Nedvszívás 

kiegyenlítő
• Tapadást javító
• Nem párazáró
• Pormegkötő
5 kg (1330 Ft/kg)

  

Ft1350       
1 kg

 

  

Ft6650       
5 kg

 

MINŐSÉGI HIDEGBURKOLÁS 

 

2550 Ft helyett

Ft
25 kg  |   92 Ft/kg2290   

MINŐSÉG FELÜLETEK AJÁNLJUK

Baumit One burkolatragasztó

normál csempékhez, 
mázas kerámia-
lapokhoz

normál igénybevételre

függőleges és vízszintes  
felületen is használható

Baumit Flexo burkolatragasztó

normál 
flexibilis

csempékhez,  
mázas kerámia- 
és greslapok, 
mozaikok

fokozottabb igénybevételű 
felületekre pl. padlófűtés,  
fedett terasz

max. 30x30 cm-es  
lapméretig

Baumacol FlexTop burkolatragasztó

prémium
flexibilis

mindenféle  
burkolathoz

természetes  
kövekhez

extrém igénybevételnek  
kitett felületekhez

teraszokhoz, medencékhez
padlófűtéshez, homlokzatra

meglévő burkolatra  
ragasztására is

Baumacol Flexmarmor burkolatragasztó

prémium
flexibilis

Fehér 
színű

mindenféle 
burkolathoz

mozaikokhoz, 
természetes- és 
műkövekhez

függőleges és vízszintes  
felületen is használható

nagy igénybevételű 
helyiségekhez,  
medencékhez

fagyálló: teraszokhoz

BURKOLATRAGASZTÁS KÜLTÉREN-BELTÉREN

  

Ft750        
5 kg

 

  

Ft1490        
5 kg

 

  

Ft1450        
25 kg

 

  

Ft2890        
25 kg

 

  

Ft4890        
25 kg

 

25 kg (196 Ft/kg)

5 kg (150 Ft/kg) 
25 kg (58 Ft/kg)

5 kg (298 Ft/kg) 
25 kg (116 Ft/kg)

BAUMACOL PROOF
BAUMIT
Kenhető vízszigetelés
• Vizes helyiségek (zuhanyzók) 

burkolás előtti szigeteléséhez
• Egy komponensű folyékony fólia
• Beltéri felhasználáshoz 
• Közvetlen a burkolat alatt
7 kg (2207 Ft/kg)

  

Ft15450        
7 kg

 

BAUMACOL STRAP
BAUMIT
Hajlaterősítő szalag  
vízszigetelő anyagokhoz
• Fal- és padló, illetve szerkezeti 

elemek csatlakozásának 
megerősítéséhez

• Üvegszál erősítéses
• Vízzáró
• Vegyszerálló

12 cm széles

Ft1190        
fm 

 

Premium: Por alakú fugázó 
1-8 mm vastagságig, bel- és kültéri
Silikon: Tartósan elasztikus,  
penészedést gátló
• 24 színben
Silikon: 300 ml (9967 Ft/l) 
PremiumFuge: 2 kg (725 Ft/kg) 

BAUMACOL FUGÁZÓK
BAUMIT | PREMIUMFUGE és SILIKON

PremiumFuge

Ft1450       
2 kg

Silikon

Ft2990       
300 ml

BAUMACOL PROTECT
BAUMIT
Kül- és beltéri kenhető vízszigetelő 
• Teraszok, erkélyek burkolás előtti  

szigeteléséhez
• Egykomponensű 
• Közvetlen a  

burkolat alatt
18 kg (1264 Ft/kg)

  

Ft22750 
18 kg

 

  

Ft7550        
25 kg

 

25 kg (302 Ft/kg)

NIVELLO 10 ALJZATKIEGYENLÍTŐ
BAUMIT
Gyárilag kevert, száraz, cement 
bázisú, önterülő aljzatkiegyenlítő 
speciális adalékanyagokkal
• Padlófűtés alá is alkalmazható
• Régi és új beltéri felületeken, 

felújításoknál padlóburkolás 
előtti kiegyenlítésre

25 kg (174 Ft/kg)

  

Ft4350       
25 kg

 

burkolásra
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https://piktor.hu/064402-bumit-grund-melyalapozo-1-kg
https://piktor.hu/056739-baumacol-proof-kenheto-vizszigeteles-7kg
https://piktor.hu/079039-baumacol-strap-szigetelo-szalag-12-cm-x-1-m
https://piktor.hu/056740-baumacol-protect-kulteri-vizszigetelo-18kg
https://piktor.hu/071944-baumit-nivello-10-aljzatkiegyenlito-25-kg
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/UFJFTUlVTUZVR0U=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/QmF1bWFjb2wgU2lsaWtvbg==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/056737-baumacol-flextop-extra-minosegu-flexibilis-burkolatragaszto-25kg
https://piktor.hu/064255-baumit-baumacol-csemperagaszto-flexmarmor-25kg
https://piktor.hu/083539-baumit-one-csemperagaszto-25kg
https://piktor.hu/085990-baumit-flexo-burkolatragaszto-gres-lapokhoz-25kg
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal


IDŐTÁLLÓ FAVÉDELEM

ZOMÁNCFESTÉKEK FÉMRE, FÁRA

Vizes hígítású 
impregnáló lazúr
• Szépen kiemeli a fa 

erezetét
• Bevonata mérsékelten 

időjárásálló
• Páraáteresztő
• 5 színben
5 l (838 Ft/l) 

KERÍTÉSLAZÚR 
TRIKOLOR

3in1: favédőszer, alapozó és 
lazúr egyben
• Vizes bázisú, gyorsan szárad
• Védelmet nyújt a faszerkezetet 

veszélyeztető kártevő rovarok, 
gombák ellen

• Vízlepergető: viaszt tartalmaz
• Kiemeli a fa erezetét
• Több színben
0,75 l (4387 Ft/l)  |  2,5 l (3980 Ft/l)

AQUA FAVÉDŐ LAZÚR 3IN1
LAZURÁN

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

Ft4190 
5 l

 

Ft3290 
0,75 l

 
Ft9950 
2,5 l

 

TIPP
Ajánljuk  

raklapbútorokra és 

lamellakerítésekre.

Roppant  

gazdaságos.

TRINÁT AQUA IDŐJÁRÁSÁLLÓ ZOMÁNCFESTÉK
TRILAK

Gyorsan száradó,  
vizes bázisú zománcfesték  
kül- és beltérre
• Fa és fém felületekre
• Gyerekjátékra is festhető
• Nagy fedőképesség
• Rugalmas bevonatot ad
• Több színben

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

TRINÁT AQUA UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ
TRILAK

Gyorsan száradó, könnyen csiszolható 
alapozó kül- és beltérre
• Új, vagy felújítandó ablakkeretek, ajtók,  

és egyéb kemény- vagy puhafa  
felületek alapozására

• Fehér színben
0,75 l (3987 Ft/l)

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

Ft2990 
0,75 l

 
magasfényű 

Ft3850 
1 l

selyemfényű 

Ft3650 
1 l

Fafelületek alapozó festésére
• Fémfelületre közbenső 

rétegként ajánljuk a trinát 
korróziógátló alapozó után

• Kül- és beltérre 
• Több színben
0,75 l (3987 Ft/l)

UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ 
TRINÁT 

Ft2990 
0,75 l

 

Matt, megfelelően terülő oldószeres 
alapozó acélfelületekre
• Kül- és beltéri acélfelületek 

korróziógátló bevonata.
• 5 színben

TRINÁT KORRÓZIÓGÁTLÓ 
ALAPOZÓ 
TRILAK

Ft4490 
1 l

Kül- és beltéri fa-, fémfelületek  
vízlepergető, időjárásálló festéke
• A nedvességet taszítja, így késlelteti  

a fémfelületek korrózióját,  
ill. A fafelületek korhadását

• Több színben

MAGAS- ÉS  
SELYEMFÉNYŰ 
ZOMÁNCFESTÉK  
TRINÁT

Ft3750 
1 l

-tól 

felújításra
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https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
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SANOVA (SZÁRÍTÓ)  
TRASSZ VAKOLAT
BAUMIT
Mész alapú, átszellőző vakolat 
közvetlenül a téglára
• Egyrétegű, szálerősítéses
• Magas páraáteresztő  

képességgel
• Min. 2 cm vastagságban  

kell felhordani
• Régi épületek felújításához
• Kézi- és gépi felhordásra
• Fehér
25 kg (134 Ft/kg)

Salétromos 

só kivirágzás 

megoldására.

TIPP

SZILIKÁT KLÍMA FESTÉK
BAUMIT  | KLIMACOLOR
Átszellőző falfesték az egészséges 
lakóklímáért
• Önmaga alapozója
• Kitűnő páraáteresztő képesség
• Jó fedőképesség
• Szagtalan
• Természetesen fehér
14 l (1671 Ft/l)

Ft23390       
14 l

 

EGÉSZSÉGES LAKÓKLÍMA

BETONOZÁS, FALAZÁS

Univerzális mész-cement vakolat 
• Minden ásványi alapfelületre
• Külső és belső felhasználásra
• Gyors és könnyű kézi  

bedolgozhatóság
25 kg (56 Ft/kg)

HOBBY VAKOLAT 
BAUMIT

Ft1390       
25 kg

 

Rendkívül gyorsan száradó, gyárilag 
kevert szárazbeton 
• Kerítés-, napvitorla oszlop, 

információs tábla, zászlórúd, 
ruhaszárító állításához

• Csak vizet kell hozzá adni
• 5 perc után köt,  

1 óra után  
terhelhető

25 kg (70 Ft/kg)

FIXBETON
BAUMIT

Ft1750       
25 kg

 

Beltéri meszes glettanyag
• Kiváló légáteresztő
• Természetes fertőtlenítő
• 0-3 mm-es rétegvastagságban 

hordható fel
• Festés légáteresztő falfestékkel 

vagy mészfestékkel
5 kg (290 Ft/kg)  |  20 kg (210 Ft/kg) 

KLÍMA GLETT
BAUMIT 

Ft4190       
20 kg

 
Ft1450       
5 kg

 

Minden burkolat alatt alkalmas aljzatképzésre
• Finom szemcséjű beltéri beton vékonyabb 

betonrétegek kialakítására
• Csak vizet kell  

hozzá adni
25 kg (40 Ft/kg)

HOBBY ESZTRICH
BAUMIT

Ft990       
25 kg

 

Gyárilag kevert mész-cement habarcs
• Falazóelemek (ytong), téglák 

összekötéséhez
• Hézagkitöltéshez
• Csak vizet kell  

hozzá adni
25 kg (40 Ft/kg)

HOBBY HABARCS
BAUMIT  

Ft990 
25 kg

 

Gyárilag előkevert szárazbeton
• Aljzat készítéséhez kültéren, ház 

körüli javítási munkákhoz
• Csak vizet kell hozzá adni
25 kg (40 Ft/kg)

HOBBYBETON 
BAUMIT 

Ft990 
25 kg

Ft3350 
25 kg
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https://piktor.hu/090993-baumit-klimacolor-szilikat-festek-14-l
https://piktor.hu/051544-baumit-klima-glett-20-kg
https://piktor.hu/056734-baumit-sanova-egyretegu-trass-vakolat-25-kg
https://piktor.hu/058923-baumit-hobby-esztrich-25-kg
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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 (680 Ft/kg)

LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT

Prémium

minőségű 

hőszigeteléssel

• pénzt spórolsz magadnak

• kellemes klíma lesz  

a lakásodban

• értékesebb lesz  

a házad

 

Ft16990  
25 kg

Ft /m2   4778 Ft /m2   5613  

Grafitos 

polisztirol  

ELŐNYE

• 20%-kal jobb 

hőszigetelő 

képesség

festésre és 
szigetelésre

festésre és 
szigetelésre

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! 
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak. PIKTOR  Győr   |   Érvényes: 2021. június 4–30-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. 

Festékspray 
töltés

Autófesték 
színkeverés

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 

Ft3325 
m2

https://piktor.hu/040264-jubizol-uvegszovet-feher-1-m-
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VW5pZ3J1bmQ=/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/S3VsaXJwbGFzdCA=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/060024-jubizol-eps-ragasztohabarcs-25-kg
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/SnViaXpvbCBFUFM=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/WFBTIFRPUCBQ/keyword_begin/0/page/1/

