
piktor.hu |               Termékeink már webshopunkban is kaphatók

PIKTOR Celldömölk     |                  | Akciós időszak: 2021. november 5-30-ig, illetve a készlet erejéig.

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

üzletünkben 
azonnali színkeveréssel

5 l (630 Ft/l)  |  14 l (342 Ft/l)

DISZPERZIÓS BELSŐ FALFESTÉK
POLI-FARBE

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

  

Ft4790    
14 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 (306 Ft/l)

MÉSZFESTÉK BELTÉRI
POLI-FARBE

  

Ft4290   
14 l

Prémium minőségű, vizes hígítású, matt falfesték
• Jó fedőképességű, illatosított
• Jó pára- és légáteresztő, mosásálló
• Extra fehér alapszínben
• Több ezer pasztell színben üzletünkben azonnali színkeveréssel
4 l (948 Ft/l) | 15 l (453 Ft/l)

INNTALER BELTÉRI FALFESTÉK
POLI-FARBE

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

  

Ft6790  
15 l

Vakolt falak és beton felületek 
simítására 0-6 mm vastagságban
• Könnyen felhordható
• Repedés- és zsugorodásmentes
• Magas fehérségű
5 kg (230 Ft/kg)  |  20 kg (175 Ft/kg)

BELTÉRI  
GLETTGIPSZ 0-6
POLI-FARBE

  

Ft1150  
5 kg

  

Ft3490  
20 kg

PLATINUM EGYRÉTEGŰ 
BELTÉRI FALFESTÉK
POLI-FARBE

 

Ft4950         
2,5 l

 

Ft8390         
5 l

Extra nagy fedőképességű, színes, matt 
• Gyorsan szárad, mosható
• Csepegésmentes (gélesített)
• Illatosított
• Több mint 50 színben
2,5 l  (1980 Ft/l)  |  5 l (1678 Ft/l)

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

• Kandallók, tűzhelyek, 
cserépkályhák tűzteréhez

• 0-3 mm szemcsenagyságú
• Agyagkötésű
5 kg (338 Ft/kg)  
20 kg (208 Ft/kg)

TŰZÁLLÓ HABARCS
RATH | C25
Samott téglák falazásához

 

Ft1690     
5 kg

 

Ft4150     
20 kg

2in1:  Összegyűjti a levegő 
felesleges nedvességtartalmát és 
csökkenti a kellemetlen szagokat
• Ideális: nappali, háló, fürdőszoba, 

konyha, pince
• Segít megelőzni a párásodást  

és a penész kialakulását
• 360°-os légáramlás
• 1 db tablettával

PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK
CERESIT | AERO 360°

PÁRAGYŰJTŐ 
TABLETTA
CERESIT |  
AERO 360°
• Több illatban  

és illatmentes  
változatban is

doboz (1390 Ft/db)

standard készülék
20 m2-es szobába

Ft2990      
szett

 

Ft2790      
doboz (2 db)

PENÉSZ ELLENI SZER 
SZAVO

Eltávolítja a penészt, 
algát és a mikroszkópikus 
gombát is a felületről
• Ragyogó fehérséget biztosít
• Fertőtlenítő hatású
500 ml  (2300 Ft/l)

 

Ft1150         
500 ml

RÁGCSÁLÓIRTÓK
PROTECT
Egér- és patkányirtó csalétek
• Egyszeri fogyasztásra is hat
• Zárt térben
• Felbontás nélkül kihelyezhető
• Granulátum: etetődobozban 

ajánlott kihelyezni
• Pép: Pépes állag, vonzó 

illatanyag
Pép: 150 g (4600 Ft/kg)
Granulátum: 150 g (5267 Ft/kg)

pép  

Ft690   
150 g (2x75 g)

  granulátum

Ft790  
150 g (2x75 g)

Öntapadó, jó minőségű, tartós gumi profil
• Ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzásnak
• 6-8 év élettartam
• Többféle típus
• Fehér és barna  

színben

ABLAK- ÉS AJTÓ SZIGETELŐK
TESA

 

Ft160     
fm

-tól
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https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/045060-szavo-penesz-elleni-szer-szorofejes-500-ml
https://piktor.hu/062726-rath-carathin-c25-tuzallo-habarcs-5-kg
https://piktor.hu/020441-poli-farbe-belteri-meszfestek-14l
https://piktor.hu/023151-poli-farbe-diszperzios-belso-fal-es-mennyezetfestek-14l
https://piktor.hu/061222-poli-farbe-platinum-2-5l-aranyeso
https://piktor.hu/069435-ceresit-aero-360-paragyujto-tabletta-frissito-vizeses-illattal-2-db
https://piktor.hu/100782-ceresit-aero-360-paramentesito-keszulek-1-db-tabletta
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/QWJsYWstIMOpcyBhanTDsyBzemlnZXRlbMWR/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/030192-inntaler-belteri-diszperzios-falfestek-15l-
https://piktor.hu/073765-protect-ragcsaloirto-pep-150gr
https://piktor.hu/073764-protect-ragcsaloirto-granulatum-2x75gr
https://piktor.hu/051544-baumit-klimaglett-20-kg
https://piktor.hu/047524-poli-farbe-belteri-glettgipsz-0-6-mm-5kg

