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POLI-FARBE

PLATINUM MATT LATEX 
Dörzsölhető, mosható színes falfesték  
100-féle szennyeződés ellen

 

 

 

 

AZONNALI  BOLTI SZÍNKEVERÉS 
Több száz színben 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

> Kiváló minőségű termékek 
otthonra, irodába

> Egyszerű, gyors és erős
> Fúró és kalapács nélkül

Viszlát foltos fal! 

Akciós termékek  
a 7. oldalon

Akciós  
termékek  
az 5. oldalon

JUB 

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZER

 

 

Ft6290
2,5 l

• Penészgátló adalékkal, Teflon® bevonattal
• Könnyen tisztítható  

(zsír, olaj, kávé, vörösbor)
• Ellenáll a magas páratartalomnak
• Nem foltosodik
• Konyhába, fürdőszobába, folyosóra 
• 30 színben

 

Ft10690         
5 l

2,5 l (2516 Ft/l)  |  5 l (2138 Ft/l)

TESA

RAGASZTÓS RÖGZÍTÉSŰ 
FÜRDŐSZOBA KIEGÉSZÍTŐK

Ne fúrj,  
csak ragassz!

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. november 5–30-ig, a készlet erejéig. 

piktor.hu

piktor.hu 

Győr

https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/074067-platinum-matt-latex-5l-lime
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/anViaXpvbA==//page/1
https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/furdoszobai-kiegeszito


A FESTÉS  
ÉLMÉNYE

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

  

Ft3150    
5 l

  

Ft4790    
14 l

Problémás foltok: nikotin, korom, 
beázás és zsíros szennyeződések 
elfedéséhez
• Kitűnő fedőképesség
• Magas fehérség
5 l (2830 Ft/l)

INNTALER IZOLÁLÓ BELSŐ FALFESTÉK
POLI-FARBE

  

Ft14150     
5 l

  

Ft3550     
1 l

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)

Megakadályozza a  
fedőfesték foltosodását
5 l (858 Ft/l)

INNTALER DISZPERZIÓS  
MÉLYALAPOZÓ
POLI-FARBE

  

Ft4290     
5 l

  

Ft990    
1 l

Mész alapú, fertőtlenítő hatású
• Környezet és természetbarát
• Korábban mésszel festett 

felületre is
• Kiváló lég- és páraáteresztő
• Hengerrel felhordható
• Fehér alapszínben, mésztar-

talma 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

  

Ft3790  
4 l

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

  

Ft6790  
15 l

SZÍNNEL LÉLEKKEL

• Extra alacsony VOC-tartalmú 
• Bevonata matt, esztétikus,  

jó pára- és légáteresztő
• Fehér alapszínben 
• Több ezer színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
4 l (998 Ft/l) | 15 l (526 Ft/l)

Kiváló fedőképességű, nedves  
szivaccsal mosható, törölhető, illatosított 

INNTALER PRÉMIUM LATEX  
BELTÉRI FALFESTÉK 
POLI-FARBE

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

  

Ft3990     
4 l

  

Ft7890     
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 
FALFÉNY
POLI-FARBE
Mosásálló bevonat 
előszoba-, fürdőszoba-, 
konyhafalak védelmére
• Selyemfényű
• Erősebb 

igénybevételnek kitett 
helyeken érdemes  
2 rétegben felkenni

• Színtelen

A Falfénnyel festett falak  

kevésbé szennyeződnek,  

a kosz könnyedén  

eltávolítható 

 és megóvja az alatta  

lévő bevonatot.

TIPP

  

Ft1490 
1 l

2 PIKTOR Győr  •  Akció: 2021. november 5–30-ig, illetve a készlet erejéig. 

https://piktor.hu/102155-inntaler-premium-latex-belteri-falfestek-feher-4-l
https://piktor.hu/038231-inntaler-diszperzios-melyalapozo-1l
https://piktor.hu/089315-inntaler-izolalo-belso-falfestek-1l
https://piktor.hu/029614-poli-farbe-diszperzios-belso-fal-es-mennyezetfestek-5l
https://piktor.hu/047524-poli-farbe-belteri-glettgipsz-0-6-mm-5kg
https://piktor.hu/045589-poli-farbe-platinum-falfeny-1l
https://piktor.hu/061222-poli-farbe-platinum-2-5l-aranyeso
https://piktor.hu/020441-poli-farbe-belteri-meszfestek-14l
https://piktor.hu/001369-inntaler-belteri-diszperzios-falfestek-feher-4l


EGÉSZSÉGES LAKÓKLÍMA
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 

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

 

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) Ft3350 

25 kg

Salétromos 

só kivirágzás 

megoldására.

TIPP

AZ OTTHON MELEGE

FÜSTCSÖVEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ IDOMOK 
• 600 °C-on beégetett festés
• Fekete szín

0,5 mm falvastagságú
Ø=105-120-130-150 mm

1 mm falvastagságú
Ø=120-130-150-160 mm

Füstcső:  
250, 400, 800 mm
hosszban

Füstcső:  
300, 500, 1000 mm 
hosszban

Könyökcső:  
90 vagy 120 fokos

Könyökcső:  
90 vagy 120 fokos

Falhüvely Falhüvely

Csőrózsa

Csőbilincs

/ db
Ft-tól2550 / db

Ft-tól4350    

/ db
Ft-tól4150     / db

Ft-tól6650    
/ db

Ft-tól1990    / db
Ft-tól1590    

/ db
Ft-tól1590 

/ db
Ft-tól1950    

• Kályhaajtóba zsinór beragasztásához
MAGAS HŐÁLLÓSÁGÚ RAGASZTÓ

  

Ft2350    
17 ml

Kémények, kályhák, kandallók  
és cserépkályhák szigeteléséhez
• Több méret: 4–14 mm 

vastagságban
3 m (183 Ft/m) 

HŐÁLLÓ TÖMÍTŐZSINÓR
GALCO

Ft550   
db (3 m)

-tól

• 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

 

Ft1450     
5 kg

 

Ft4150     
20 kg

 

Ft4190     
20 kg

SAMOTT TÉGLÁK  
ÉS LAPOK
Nagy és hosszú hőtároló képesség
• Nagy tűzállóság és nagy hőlökés-állóság
• Hosszú élettartam
• Több méretben és vastagságban

20 mm 

Ft550    
db

-tól

PALMATEX ERŐSRAGASZTÓ
PATTEX
Polifoam hőtükör felragasztásához
• Univerzális, oldószeres  kontaktragasztó
• Víz és vegyszerálló 
• Szinte minden  

felülethez  
jól tapad

300 ml (7633 Ft/l) 
800 ml (5938 Ft/l)

HŐTÜKÖR
POLIFOAM
Radiátorok mögé  
hővisszaverésre
• Egy oldalon alumínium 

fóliával bevont
• Min. 5%-kal növeli a 

fűtés hatékonyságát
• 5 mm vastag
• 55 cm széles
tekercs (1160 Ft/m2) 

Ft3190       
tekercs (5 m)

  

Ft2290     
300 ml

  

Ft4750     
800 ml

3PIKTOR Győr 

https://piktor.hu/051544-baumit-klimaglett-20-kg
https://piktor.hu/090993-baumit-klimacolor-szilikat-festek-14-l
https://piktor.hu/056734-baumit-sanova-egyretegu-trass-vakolat-25-kg
https://piktor.hu/062726-rath-carathin-c25-tuzallo-habarcs-5-kg
https://piktor.hu/062701-rath-samott-tegla-20-mm-es
https://piktor.hu/fustcsovek-es-kiegeszito-idomok
https://piktor.hu/096694-galco-hoallo-tomitozsinor-4-mm-x-3-m
https://piktor.hu/062727-magas-hoallosagu-ragaszto-17-ml
https://piktor.hu/002595-pattex-palmatex-univerzalis-erosragaszto-300-ml
https://piktor.hu/025939-polifoam-hotukor-1-tekercs


SZÉNMONOXID VÉSZJELZŐK
FIREANGEL
Elektrokémiai érzékelő, időben 
figyelmeztet a CO jelenlétére, 
alacsony koncentrációnál is riaszt
• Beépített akkumulátorral
• 3 visszajelző LED: bekapcsolt 

állapot, esetleges meghibásodás, 
riasztó mód

• EN 50291-1-es szabványnak 
megfelel

• működési hőmérséklet:  
-10 °C – +40 °C

• megengedett  
páratartalom: 30-90%

CO-9X
• 7 év élettartam és jótállás CO-9X-10T-FF

• 10 év élettartam és jótállás

A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT 

 

Ft10990  
db

 

Ft14450
db

CO-9D-INT
• 7 év élettartam és jótállás,
• Digitális LCD kijelző
• 4 hét eseménynapló

 

Ft14450
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)

PURFIX HABSZALAG
TESA Nyílászáró tömítő  

rugalmas szivacsból
• Öntapadós, 1-5 mm hézagokhoz
• Élettartama 1-2 év
• Többféle vastagság: 9-25 mm
• Fehér színű
9 mm (130 Ft/m)  |  15 mm (190 Ft/m)

15 mm-es

Ft950     
csomag (2x5 m)

9 mm-es

Ft650     
csomag (2x5 m)

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)

PÁRÁSODÁS MEGELŐZÉSÉRE

standard készülék
20 m2-es szobába

Ft2990      
szett

DUO készülék
40 m2-es szobába

Ft5290      
szett

 

Ft2790      
doboz (2 db)

ABLAK- ÉS AJTÓ SZIGETELŐK
TESA
Megakadályozza a hideg- és meleg levegő,  
a por és a hang ki- és bejutását
• Jó minőségű, tartós gumi profil
• Öntapadó, könnyen tisztítható
• Ellenáll az időjárásnak és az UV sugárzásnak
• 6-8 év élettartam
• Fehér és barna színben
csomag: E-profil (182 Ft/m)  |  P-profil (208 Ft/m)  |  D-profil (225 Ft/m)

HIDEG ELLEN

SZIGETELŐ 
AJTÓSEPRŰ
TESA
Küszöb és az ajtó közötti 
hézag szigetelője
• Véd a huzat, a hideg,  

a por és a zaj ellen
• Ajánljuk sima felületű  

parkettákhoz, laminált,  
fa- és PVC-padlókhoz

• 12 mm hézagméret
• Műanyag, öntapadós 
• 37 mm x 1m
• Fehér, barna és átlátszó 

színbenE-profil (1-3,5 mm)

Ft1090      
csomag (6 m)

E-profil (1-3,5 mm)

Ft160      
fm

P-profil (2-5 mm)

Ft1250      
csomag (6 m)

P-profil (2-5 mm)

Ft200      
fm

D-profil (3-7 mm)

Ft1350      
csomag (6 m)

D-profil (3-7 mm)

Ft230      
fm

 

Ft2150      
db

 

Ft1150         
500 ml
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https://piktor.hu/webshop/result/keywords/UMOhcmFtZW50ZXPDrXTFkSBrw6lzesO8bMOpaw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/UMOhcmFnecWxanTFkSB0YWJsZXR0YQ==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/008221-tesa-ablak-es-ajto-szigetelo-e-profil-feher-1-doboz
https://piktor.hu/034279-tesa-szigetelo-ajtosepru-feher
https://piktor.hu/034281-tesa-moll-universal-purfix-habszalag-9-mm-es-1-csomag
https://piktor.hu/045060-szavo-penesz-elleni-szer-szorofejes-500-ml
https://piktor.hu/107598-fireangel-szen-monoxid-veszjelzo-co-9x
https://piktor.hu/107597-fireangel-szen-monoxid-veszjelzo-co-9d-int
https://piktor.hu/107599-fireangel-szen-monoxid-veszjelzo-co-9x-10t-ff


NE FÚRJ, CSAK RAGASSZ!

Egyszerű és vonzó 
megjelenés

ALUXX

Praktikus elegancia, 
lekerekített stílus

SMOOZ

Szögletes konzol és ívek ötvözete:  
elegáns megjelenés

EKKRO

DUPLA SAROK 
ZUHANYKOSÁR 
TESA

DUPLA  
ZUHANYKOSÁR
TESA

 

Ft15290     
db

 

Ft15290     
db

 

Ft12750     
db

 

Ft12750     
db

ZUHANYPOLC
TESA

SAROK ZUHANYPOLC
TESA

FOGKEFETARTÓ 
POHÁR 
TESA

 

Ft9350     
db

HAJSZÁRÍTÓ 
TARTÓ 
TESA 

 

Ft10190     
db

SZAPPANTARTÓ 
ÜVEGTÁLKÁVAL
TESA

 

Ft9350     
db TÖRÖLKÖZŐTARTÓ GYŰRŰ

TESA

 

Ft8490     
db

SZAPPANTARTÓ
TESA

 

Ft6790     
db

WC KEFE  
TARTÓVAL
TESA

ADAPTERKÉSZLET
TESA 
• Pótalkatrész, a Tesa fürdőszobai 

kiegészítők áthelyezéséhez, újra 
felhasználásához

FEDELES  
WC PAPÍR 
TARTÓ 
TESA

 

Ft8490     
db

SZAPPANADAGOLÓ
TESA

BK20 -1

Ft1590     
db

BK43-2

Ft1790     
db

TÖRÖLKÖZŐ- 
AKASZTÓ 
TESA

 

Ft4250     
db

RAGASZTÓS RÖGZÍTÉSŰ 

RAGASZTÓS RÖGZÍTÉSŰ 

RAGASZTÓS RÖGZÍTÉSŰ 

Csempe, fém, 

terméskő, márvány, 

beton, fa, üveg és 

műanyag  

felületre.

HOVA?

 

Ft12750     
db

 

Ft12750     
db

RAGASZTÓS RÖGZÍTÉSŰ, KRÓMOZOTT  
FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK:
>  Nincs szükség fúrásra, így a csempe nem sérül. 
>  Biztos tartás, vízálló, garantáltan rozsdamentes. 
>  Bármikor egy új adapterrel újra felragasztható.

5PIKTOR Győr   

https://piktor.hu/107740-tesa-aluxx-ragasztos-rogzitesu-sarok-zuhanypolc
https://piktor.hu/107743-tesa-aluxx-ragasztos-rogzitesu-zuhanypolc
https://piktor.hu/107741-tesa-aluxx-ragasztos-rogzitesu-szappantarto
https://piktor.hu/107747-tesa-aluxx-ragasztos-rogzitesu-dupla-zuhanykosar
https://piktor.hu/107746-tesa-aluxx-ragasztos-rogzitesu-dupla-sarok-zuhanykosar
https://piktor.hu/107699-tesa-ekkro-ragasztos-rogzitesu-fogkefetarto-pohar
https://piktor.hu/107708-tesa-ekkro-ragasztos-rogzitesu-hajszarito-tarto
https://piktor.hu/107698-tesa-ekkro-ragasztos-rogzitesu-szappantarto-uveg-talkaval
https://piktor.hu/107703-tesa-ekkro-ragasztos-rogzitesu-torolkozotarto-gyuru
https://piktor.hu/107737-tesa-smooz-ragasztos-rogzitesu-szappanadagolo
https://piktor.hu/107734-tesa-smooz-ragasztos-rogzitesu-fedeles-wc-papir-tarto
https://piktor.hu/107731-tesa-smooz-ragasztos-rogzitesu-wc-kefe-tartoval
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/YWRhcHRlcmvDqXN6bGV0/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/107710-tesa-ekkro-ragasztos-rogzitesu-torolkozoakaszto
https://piktor.hu/furdoszobai-kiegeszito


RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP
PROTECT
Egér- és patkányirtó csalétek
• Felbontás nélkül kihelyezhető
• Egyszeri fogyasztásra is hat
• Zárt térben
• Pépes állag, vonzó illatanyag
150 g (4600 Ft/kg)

  

Ft690   
150 g (2x75 g)

RÁGCSÁLÓIRTÓ 
GRANULÁTUM 
PROTECT
Vándorpatkány irtására
• Zárt térben és épületek közvetlen 

környékén
• 2 db fóliázott aromaáteresztő tálca
• Felbontás nélkül etetődobozban 

helyezhető ki!
150 g (5267 Ft/kg)   

Ft790  
150 g (2x75 g)

RÁGCSÁLÓIRTÓ SZER 
RATATA
Patkányok és egerek ellen
• Kiváló ízhatás és többféle 

táplálékforrás egyben
• Olyan helyeken ajánlott,  

ahol a rágcsálók egyébként  
sok táplálékot találnak

• 2 db fóliázott aroma- 
áteresztő tálca

150 g (6333 Ft/kg)

  

Ft950  
150 g (2x75 g)

Főként a nyest  

közlekedési és 

tartózkodási helyét, 

környékét  

kezeljük.

TIPP

NYESTRIASZTÓ  
PERMET
PROTECT | NATURAL
Nyest és más kisemlősök távoltartására
• Alkalmas gépjárművek védelmére is 
• Ház körül: padlás, garázs, pince  

és egyéb melléképületek
500 g (1495 Ft/kg)

  

Ft2990  
500 g

 Felületkezelésként  

ajtó-, ablakkereteken, 

párkányokon, szúnyog-

hálón, redőnytokon 

alkalmazva meggátolja  

a poloskák bejutását  

a lakásba.

TIPP

POLOSKA- 
IRTÓ
PROTECT
Lakásba behúzódó  
címeres poloskák irtására
• Megelőzésként ajtó- és  

ablakkeretre, falra, párkányra, 
szúnyoghálóra, redőnyre

• Légkondicionáló, páraelszívó, 
konvektor kivezető csöveinek 
környékére is fújható, és 
közvetlenül a rovarra is

400 ml (4225 Ft/l)

  

Ft1690   
400 ml

RÁGCSÁLÓK ELLEN

ULTRAHANGOS RIASZTÓK

RODENTOX
Patkányok és egerek ellen
• Elhúzódó hatású, 

véralvadásgátló szer, 
általában egyszeri  
fogyasztás után is hat

• Felbontás nélkül etető-
dobozban helyezhető ki!

150 g (3933 Ft/kg)

  

Ft590  
150 g (3x50 g)

RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK

ULTRAHANGOS RÁGCSÁLÓRIASZTÓ 
SPURI | ER

Egerek és patkányok távol tartására
• 70-80 m2  terület hatásos védelmére 

(iroda, lakás, kisebb raktár, elosztó 
szekrény, eü. intézmények)

• Egész évben, éjjel-nappal működtethető
• 230 V

  

Ft6490   
db

Egerek, patkányok ill. görény, 
nyest, pele távol tartására
• 300 m2  terület (állattartó telep, 

raktárak) hatásos védelmére
• egész évben, éjjel-nappal  

működtethető
• 230 V

ULTRAHANGOS  
RÁGCSÁLÓRIASZTÓ 
SPURI | ULTRASONIC

Ft10790   
db
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https://piktor.hu/073764-protect-ragcsaloirto-granulatum-2x75gr
https://piktor.hu/073761-rodentox-ragcsaloirto-csaletek-3x50-g
https://piktor.hu/073765-protect-ragcsaloirto-pep-150gr
https://piktor.hu/073762-ratata-ragcsaloirto-szer-2x75-g
https://piktor.hu/075971-protect-natural-nyestriaszto-permet-500-ml
https://piktor.hu/096110-protect-cimeres-poloskairto-aeroszol-400ml
https://piktor.hu/044778-spuri-ultrahangos-ragcsaloriaszto-ultrasonic
https://piktor.hu/044777-spuri-ultrahangos-ragcsaloriaszto-er


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 (720 Ft/kg)

LÁBAZATI 
DEKOR-VAKOLAT

 

Ft17990   
25 kg

Ft /m2   4927 Ft /m2   5743

Grafitos 

polisztirol  

ELŐNYE

• 20%-kal jobb 

hőszigetelő 

képesség

Prémium

minőségű 

hőszigeteléssel

• pénzt spórolsz magadnak

• kellemes klíma lesz  

a lakásodban

• értékesebb lesz  

a házad

Hidegben  

végzett  

munkálatok  

esetén.

AJÁNLJUK

VAKOLAT  
SZÁRADÁSGYORSÍTÓ  
KONCENTRÁTUM
POLI-FARBE
Hideg időben és magas páratartalom  
mellett is lehetővé teszi a kivitelezést
• Diszperziós és szilikon nemesvakolatokhoz
• Egy flakon (100 g) száradásgyorsító  

25 kg vakolathoz elegendő
100 ml (19500 Ft/l)

 

Ft1950      
100 g

ULTRAHANGOS  
RÁGCSÁLÓRIASZTÓ 
SPURI | ULTRASONIC

festésre és 
szigetelésre

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

https://piktor.hu/040264-jubizol-uvegszovet-feher-1-m-
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/SnViaXpvbCBVbmlncnVuZA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/085195-jubizol-acryl-finish-xs-1-5-vekonyvakolat-feher-25-kg
https://piktor.hu/063804-jubizol-kulirplast-1-8-premium-dekoracios-labazati-vakolat-490p-25kg
https://piktor.hu/076401-poli-farbe-vakolat-szaradasgyorsito-koncentratum
https://piktor.hu/ujits-fel-velunk-es-az-allami-tamogatassal


ÚTON-ÚTFÉLEN

KESZTYŰS 
JÉGKAPARÓ
ALASZKA PLUS

Ft420       
db

JÉGTAPADÁS-
GÁTLÓ 
PREVENT
Szélvédőre  
és üvegfelületre
• A jégréteg egy  

mozdulattal  
eltávolítható

500 ml (2300 Ft/l)

  

Ft1150    
500 ml

NYELES  
JÉGKAPARÓ  
PREVENT 
Műanyag, 
softgrip 
markolattal

Ft490       
db

JÉGOLDÓK
PREVENT 
• Szélvédők, üvegek, tükrök, 

lámpák gyors jégtelenítésére
400 ml (2725 Ft/l)  |  600 ml (1817 Ft/l)

kaparófejes  

Ft1090    
400 ml

Ft1090    
600 ml

PÁRA- 
MENTESÍTŐ
PRELIX
Szélvédőre, 
tükörre, ablakra
• Eltávolítja a  

fátyolosodást is
500 ml (1580 Ft/l)

  

Ft790    
500 ml

TÉLI  
SZÉLVÉDŐMOSÓ
PRELIX
Típusonként 
többféle 
kiszerelésben
5 l (270 Ft/l) 

-30 °C

Ft410   
1 l

-21 °C

Ft370   
1 l

-21 °C

Ft1350   
5 l

-40 °C (koncentrátum)

Ft470   
1 kg

-72 °C

Ft790   
1 kg

Védi a hűtőrendszert  
a fagykároktól
• Korróziógátló adalékot 

tartalmaz
• Keni a vízpumpát
• Óvja a motort a 

túlmelegedéstől
• Típusonként többféle 

kiszerelésben

FAGYÁLLÓ  
HŰTŐFOLYADÉK
PRELIX

-35 °C

Ft550   
1 kg

koncentrátum

Ft790   
1 kg

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

100 000 Ft felett: -7%
Részletek az üzletben 

és a webshopon.

%

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! 
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak. PIKTOR  Győr   |   Érvényes: 2021. november 5–30-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

https://piktor.hu/extra-kedvezmenyeink
https://piktor.hu/050098-prelix-paramentesito-szorofejes-500-ml
https://piktor.hu/066855-prevent-jegtapadas-gatlo-szoropisztolyos-500-ml
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/UHJldmVudCBqw6lnb2xkw7MgYWVyb3N6b2wg/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/062757-kesztyus-jegkaparo
https://piktor.hu/050099-prevent-jegkaparo
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RmFnecOhbGzDsyAgaMWxdMWRZm9seWFkw6lr/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VMOpbGkgIHN6w6lsdsOpZMWRbW9zw7M=/keyword_begin/0/page/1/

