
Ft1250        
25 kg

 

Alkalmazható,  

masszázs- 

medencék- 

ben is.

TIPP

piktor.hu |               Termékeink már webshopunkban is kaphatók

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

összekötéséhez
• Hézagkitöltéshez
• Csak vizet kell  

hozzá adni
25 kg (50 Ft/kg)

HOBBY HABARCS
BAUMIT  

Gyárilag előkevert, ásványi, mész-
cement vakolat kézi bedolgozásra
• Mindenféle alapra alapvakolatként 

és simítóvakolatként
• Kül- és beltérre
25 kg (70 Ft/kg)

UNIVERZÁLIS  
ALAPVAKOLAT 
BAUMIT  |  UNIPUTZ 

Ft1750  
25 kg

 

Vizes hígítású, matt 
falfesték
• Magas fedőképességű,  

páraáteresztő
• Fehér 
• Pasztell színekben 

üzletünkben  
azonnali színkeveréssel

4 l (1348 Ft/l)  |  15 l (626 Ft/l)

HÉRA BELTÉRI FALFESTÉK
TRILAK 
 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft9390    
15 l

SZÚNYOGÍRTÓ SPIRÁL
VAPE 
Teraszon, kertben szúnyogok 
távoltartására és elpusztítására
• Füstölő spirál, ideális kertben, szabadtéri 

programokhoz
• Kb. 8 órán át tartja távol a szúnyogokat
• Levendula illatban
doboz (59 Ft/db) Ft590       

doboz (10 db)

A darazsat azonnal 
megdermeszti,  
majd elpusztítja
• Speciális szórófej 

– biztonságos 
távolság

400 ml (3225 Ft/l) 
750 ml (2600 Ft/l)

Ft1290
400 ml

Ft1950
750 ml

DARÁZSIRTÓ HAB 
PROTECT  |  EXTRA
Közvetlenül a fészekre
• Hatótávolság: 3-4 méter
• Hatását több órán át kifejti,  

így a visszatérő darazsak is 
elpusztulnak

• Kétféle szórófejjel
400 ml (4475 Ft/l)  

Ft1790
400 ml

DARÁZS- ÉS 
LÉGYCSAPDA
BIOSTOP
Irtószermentes 
rovarcsapda 
kiváló csalogató 
hatással
• Nagyon magas 

hatékonyság
• Kertben, ház körül, 

szőlőben, zöldség-
gyümölcsösben

    Utántöltő (230 Ft/db)

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 FlexUni burkolatragasztó

magas
flexibilis

mindenféle 
burkolathoz

természetes  
kövekhez

nagy igénybevételű 
helyiségekhez is

padlófűtéshez, teraszokhoz

meglévő burkolatra  
ragasztására is 

BURKOLATRAGASZTÁS KÜLTÉREN-BELTÉREN

Ft1390
db

utántöltő

Ft690
csomag (3db)

DARÁZSIRTÓ
PROTECT   

Kombinált vízkezelőszer
• Klórozószert, algaölőt  

és pelyhesítőszert  
tartalmazó tabletta

• PH-értéket nem befolyásolja
• Lassan oldódik
3 kg (3663 Ft/kg)

AQUAMULTI 
PONTAQUA

Ft4250
1 kg 

GYORSAKLÓR
PONTAQUA
Klórgranulátum
• Gyors fertőtlenítés; - pH-semleges
• Bármilyen vízkeménység esetén
• Napfény és hő általi bomlás ellen
3 kg (3063 Ft/kg)

Ft3390
1 kg 

ALGAÖL
PONTAQUA
Folyékony 
algaölő szer
• Klórmentes, 

gyengén habzó
• Íztelen,  

szagtalan
5 l (978 Ft/l)

Ft1390
1 l 

DEZALGA
PONTAQUA
Algamentesítő szer
• Habzásmentes, 

szélessávú 
• Gombaölő, 

baktériumölő
5 l (1310 Ft/l)Ft1650

1 l

  

Ft790         
5 kg

 

  

Ft1690         
5 kg

 

  

Ft1690         
25 kg

 

  

Ft3290         
25 kg

 

5 kg (158 Ft/kg) 
25 kg (68 Ft/kg)

5 kg (338 Ft/kg) 
25 kg (132 Ft/kg)

  

Ft3990        
25 kg

 

25 kg (160 Ft/kg)

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     |              Júniusi ajánlatunk: 2022. június 3-30-ig, illetve a készlet erejéig.

https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/052723-pontaqua-algaol-algaoloszer-1l
https://piktor.hu/052727-pontaqua-aquamulti-kombinalt-vizkezeloszer-1kg
https://piktor.hu/052729-pontaqua-gyorsaklor-klorgranulatum-1kg
https://piktor.hu/083539-baumit-one-csemperagaszto-25kg
https://piktor.hu/085990-baumit-flexo-burkolatragaszto-gres-lapokhoz-25kg
https://piktor.hu/090067-baumit-baumacol-flexuni-flexibilis-burkolatragaszto-gres-lapokhoz-25kg
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/REFSw4FaUy0gw4lTIEzDiUdZQ1NBUERB/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/042729-protect-darazsirto-aeroszol-400ml
https://piktor.hu/075016-protect-darazsirto-habaeroszol-400ml-
https://piktor.hu/040399-vape-szunyogirto-spiral-levendula-illatu
https://piktor.hu/058924-baumit-hobby-habarcs-25-kg
https://piktor.hu/065786-baumit-uniputz-univerzalis-alapvakolat-25-kg
https://piktor.hu/092882-hera-belteri-falfestek-15l
https://piktor.hu/052725-pontaqua-dezalga-alga-elleni-szer-1l

