
Magasfényű,  
oldószeres 
zománcfesték 
fémfelületekre
• Radiátorokra, 

bojlerekre,  
csővezetékekre

• Kiváló max 100 °C-os  
hőigénybevételnek 
kitett felületekre   

• Rugalmas, jól tapadó,  
ütésálló

• Fehér színben

TRINÁT TERMOL RADIÁTORZOMÁNC
TRILAK

Ft7790 
1 l

piktor.hu |               Termékeink már webshopunkban is kaphatók

Ft4690          
20 kg

 

FINOFILL
BAUMIT
Beltéri gipszes kézi glettanyag nagyobb 
fal- és vakolathibák javítására
• 1-30 mm vastagságban
• Betonfelületekre és durva alapvakolatokra
20 kg (240 Ft/kg)

Ft4790          
20 kg

 

FINOBELLO
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
20 kg (235 Ft/kg)

Vizes hígítású, matt falfesték
• Magas fedőképességű,  

páraáteresztő
• Fehér 
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
15 l (666 Ft/l)

HÉRA BELTÉRI FALFESTÉK
TRILAK 
 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft9990     
15 l

Kiemelkedő  
fedőképesség  
már egy rétegben
• Prémium,  

matt beltéri falfesték
• Fehér
• Pasztell színekben 

üzletünkben  
azonnali 
színkeveréssel

15 l (790 Ft/l)

HÉRA GOLD BELTÉRI  
FALFESTÉK
TRILAK 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft11850     
15 l

Ft5250         
20 kg

 

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

hordható fel
• Festés légáteresztő  

falfestékkel vagy  
mészfestékkel

20 kg (263 Ft/kg)

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

így késlelteti a fémfelületek 
korrózióját, ill. a fafelületek 
korhadását

• Magasfényű 
• Több színben

TRINÁT ZOMÁNCFESTÉK  
TRILAK

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 (75 Ft/m)  |  15 mm (109 Ft/m)

15 mm-es

Ft1090      
csomag (2x5 m)

9 mm-es

Ft750      
csomag (2x5 m)

Ft5350 
1 l

-tól 

TRINÁT UNIVERZÁLIS 
ALAPOZÓ 
TRILAK 

Ft4250 
0,75 l

-tól 

Fafelületekre
• Kül- és beltérre 
• Fémfelületre köztes 

rétegként, a Trinát 
korrgátló alapozó 
után

• Több színben
0,75 l (3987 Ft/l)

DÍSZLÉC-STUKKÓ  
RAGASZTÓ
MESTER
Polisztirol és gipszstukkó  
díszítő elemekhez beltérre
• Gyorsan köt, átfesthető, vakolható
• Fehér színű
310 ml (4355 Ft/l)

Ft1350         
310 ml

 

RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP/GRANULÁTUM 
PROTECT Egér és patkány irtására

• Könnyen kihelyezhető, 
adagolható

• Zárt térben és szabadban
• Pép: 10 db 15 g-os 

aromaáteresztő filtertasak
• Granulátum: 2 db 

aromaáteresztő tálca
Pép: 150 g (5000 Ft/kg) 
Granulátum: 150 g (6333 Ft/kg) 

granulátum 

Ft950     
150 g

pép 

Ft750     
150 g

Celldömölk

PIKTOR  FESTÉKBOLT   |   Celldömölk, dr. Géfin tér 12.   |   Tel.: +36 (95) 424-282   |             |   Nyitva:   H-P: 7-17 h  |  Szo: 7-12 h

PIKTOR Celldömölk   |              Aktuális ajánlatunk: 2022. szeptember 2–30-ig, illetve a készlet erejéig.

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 (208 Ft/m)  |  P-profil (248 Ft/m)  |  D-profil (275 Ft/m)

E-profil (1-3,5 mm)

Ft1250      
csomag (6 m)

E-profil (1-3,5 mm)

Ft190      
fm

P-profil (2-5 mm)

Ft1490      
csomag (6 m)

P-profil (2-5 mm)

Ft230      
fm

D-profil (3-7 mm)

Ft1650      
csomag (6 m)

D-profil (3-7 mm)

Ft280      
fm

https://piktor.hu/023610-trinat-univerzalis-alapozo-szurke-200-0-75l-
https://piktor.hu/072383-trinat-aqua-magasfenyu-zomancfestek-akvarium-635-1l
https://piktor.hu/092882-hera-belteri-falfestek-15l
https://piktor.hu/068984-hera-gold-belteri-falfestek-15l
https://piktor.hu/003611-trinat-termol-radiatorzomanc-feher-1l
https://piktor.hu/073765-protect-ragcsaloirto-pep-150gr
https://piktor.hu/034281-tesa-moll-universal-purfix-habszalag-9-mm-es-1-csomag
https://piktor.hu/051545-baumit-finobello-gipszes-glettanyag-0-10-mm-20kg
https://piktor.hu/035205-mester-diszlec-stukko-ragaszto-feher-310-ml
https://piktor.hu/090808-baumat-finofill-belteri-gipszes-glettvakolat-1-30-mm-20kg
https://piktor.hu/051544-baumit-klimaglett-20-kg
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/QWJsYWstIMOpcyBhanTDsyBzemlnZXRlbMWR/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/073764-protect-ragcsaloirto-granulatum-2x75gr

