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+
ad 2016. Az árak a házhoz szállítás költségét nem

 tartalm
azzák. M

inden ár m
agyar forintban értendő. (ÁFA-val együtt.) A feltüntetett kedvezm

ény a Praktiker akció előtti eladási áraihoz viszonyított árengedm
ény. A feltüntetett kedvezm

ényt az akciós árak m
ár tartalm

azzák.
Kiadványainkról tájékozódjon részletesebben a w

w
w

praktikerhu w
eboldalon! A kiadványainkban szereplő term

ékekre további kedvezm
ény nem

 vehető igénybe! Kínálatunk a készlet erejéig érvényes
 valam

ennyi képi anyagunk tájékoztató jellegű! Egyes term
ékeink szín és m

intaválasztéka áruházanként változik
 Az esetleges nyom

dai hibákért felelősséget nem
 vállalunk



Karácsonyi termékek 
kiárusításakedvezménnyel!

50%

Vecsés
Fô út 246-248.
Tel.: (29) 557-700

Budaörs 
Malomkô u. 3., 
az M1/M7 közös szakaszán
Tel.: (23) 445-550 

Budapest
III. Bécsi út 136.
Tel.: (1)-430-2200

Budapest 
IX. Mester u. 87.
Tel.: (1)-476-7000

Budapest
XV. Városkapu u. 5., 
M3 Fóti úti leágazása
Tel.: (1)-414-2050

Nyitvatartás:
Hétfô-Szombat: 
8:00-20:00
Vasárnap: zárva

Vevôszolgálat: 
06-40-23-23-23, 06-1-323-23-23
www.praktiker.hu
E-mail: info@praktiker.hu
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ak
ár

kedvezménnyel!
20% Konyhai lámpák

kedvezménnyel!
30% Lamella ajtók

30%
kedvezménnyel!

Fűtés kiárusításak
ár

 

kedvezménnyel!
20% Csempék, padlólapok

kedvezménnyel!
20% Padlószőnyegek és 

PVC padlók

ak
ár

 

kedvezménnyel!
20% Konyhai tárolók

Gyalult és fűrészelt lécek
kedvezménnyel!

ak
ár

 

20%



kedvezménnyel!
Stanley lakatok 15%

kedvezménnyel!
Autós üléshuzatok
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Pécs
Makay István út 11.
Tel.: (72) 552-020

Debrecen
Malompark, Füredi út 27.
Tel.: (52) 503-610

Szeged
Budapesti út 3.
Tel.: (62) 551-020

Gyôr 
Szent Imre út 55.
Tel.: (96) 514-550

Kecskemét
Kurucz tér 7.
Tel.: (76) 502-610

Nyíregyháza
Orosi út 22-24.,
a 41-es út mellett
Tel.: (42) 501-920

Miskolc
Pesti út 7., 
a 3-as út mellett
Tel.: (46) 561-000

Szombathely
Rozsnyó út 1.
Tel.: (94) 500-740 

kedvezménnyel!

ak
ár

 15% Laminált padlókMatracok
kedvezménnyel!
15%

kedvezménnyel!
15% magasnyomású

mosók, nedves-száraz
porszívók és kiegészítőik

15%

15%
kedvezménnyel!

Fényforrások, 
kapcsolócsaládok

kedvezménnyel!
20% Fischer dübelek Jégmentesítő és útszórósó

kiárusítás20%
kedvezménnyel!

   



4
Szolnok
Felsô Szandai rét 1/A
Tel.: (56) 520-900 

Zalaegerszeg
Balatoni út 10.
Tel.: (92) 597-700

Székesfehérvár
Balatoni út 44-46.
Tel.: (22) 516-000

Békéscsaba
Gyulai út 87.
Tel.: (66) 519-500

Kaposvár
Füredi út 99.
Tel.: (82) 529-700

Esztergom
Dobogókôi út 41.
Tel.: (33) 511-300

kedvezménnyel!
15% Ülőkék és rattan 

kisbútorok Fürdőszobabútorok

kedvezménnyel!
15% Csaptelepek

kedvezménnyel!
15% Szaniter kerámiák

A mosdónál a csaptelep nem képezi az ár részét.

Szánkó és csúszka
kiárusítás10%

kedvezménnyel!

kedvezménnyel!
10% Fitnesz gépek

kedvezménnyel!
10% Háztartási kisgépek

kedvezménnyel!
10% Páramentesítő készülékek

kedvezménnyel!
15%



utánFutó 
kölCsönzés

ajándék-
utalvány % áruHitel törzsvásárlói

program
euróval
Fizetés

áFa 
visszatérítés

Üzembehelyezés kijelölt 
szakszervizben. Az eladási 
ár nem tartalmazza az 
üzembehelyezési díjat.

Hitelkártya 
elFogadás Festékkeverés
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Íves aszimmetrikus 
sarokkabin
• 70x90 cm 
• tálcával 
• jobbos/balos
Zuhanygarnitúra nélkül!
284851, 284850

74.990 Ft
Hidromasszázs zuhanykabin, 
elektronikás
• 90x90x200 cm • 5 mm-es biztonsági üveggel
• 6 fúvóka • rádió • ventilátor • felsô zuhany 
• kézi zuhany • mágneses ajtózár 
• lábmasszázs 
• folyékony szappan adagoló 
• felhajtható ülôke
247457

149.990 Ft

Magyar termék
 

 

WC tartály „Dömötör”
• felső szerelésű
• 6-9 literes öblítés
237294

5.499 Ft 8.999 Ft
WC tartály „Liv Laguna”
 • alacsony szerelésű 
• víztakarékos
• szigetelt
247177

Zuhanygarnitúra
„Vital Luxus”

• krómozott 
• 7 funkciós zuhanyfej
• 150 cm-es gégecsô
• tar tórúd
194686

2.799 Ft

1.399 Ft
WC ülőke „Standard”
• mûanyag 
203187

6.999 Ft
WC ülőke „Aquatic” 
• MDF
• fém zsanérral
• tengeri mintás
290363

Kádparavánok
• egyrészes csíkos 

75x130 cm, 
5 mm-es üveggel, 
fehér profillal 19.990 Ft

• egyrészes 80x140 cm, 
6 mm biztonsági üveg, 
króm profil 31.990 Ft

• kétrészes
(70+40)x140 cm, 
6 mm biztonsági üveg, 
króm profil 42.990 Ft

162992, 255811, 12

19.990 Ft már
tól

Sarokkádak 
• aszimmetrikus jobbos/balos 150x100 cm  32.990 Ft 
• sarokkád 140x140 cm  39.990 Ft
277860, 59, 58

32.990 Ft már
tól

Szögletes zuhanykabin 
• 80x80 cm, 90x90 cm
• tálca nélkül 
• csíkos 5 mm-es üveggel
279988, 89

29.990 Ft

Szögletes zuhanytálcák
• 80x80 cm 18.990 Ft
• 90x90 cm 21.990 Ft
• akril 
• fém lábakkal
284841, 42

18.990 Ft már
tól

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!
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Szárnyas ruhaszárító 
„Super Top”
• karcolásálló gyantával kezelt
• korrózióvédett
• szárítófelület: 20 m
• 205x55x96 cm
280821

5.499 Ft1.499 Ft már
tól

Curver billenős 
szemetesek
• a teteje felfelé nyitható 

illetve billenthető 
1. Flip Bin 

10 L 1.499 Ft
25 L 2.799 Ft
50 L 4.499 Ft

2. Flip Bin mintás 
25 L 3.799 Ft

281156, 289101, 02, 03

Vasalóállvány„Scarlet”
• 30x100 cm
• huzat: 100% pamut
280979

2.999 Ft
Curver ételtartó
dobozok „Fresh&Go”
• különböző típusok, méretek

és kiszerelések
280512

199 Ft már
tól

1.799 Ft már
tól

Spot család „Norman”
• GU10 50W
• szatén króm és bronz színben
• 1x50 W 1.799 Ft
• 3x50 W 4.999 Ft
• fényforrással értékesítjük 

en. hat. oszt.: D
• en.hat.oszt.: A++ - E

fényforrással kompatibilis
287952

14.990 Ft már
tól

LED  mennyezeti lámpa
„Cabo”
• GU10 LED 2,5 W
• króm/üveg
1. 29x29 cm 14.990 Ft
2. átmérő: 35cm 18.990 Ft
• fényforrással

értékesítjük
• en.hat.oszt: A++ -A
272696, 97, 98

Lámpacsalád „Blossom”
• E27 60 W • üveg búra
• 18x26 1x60 W 4.499 Ft
• 30x30 1x60 W 5.999 Ft
• 40x40 2x60 W 7.999 Ft
• függeszték 6.999 Ft
• fényforrás nélkül ér tékesítjük

en.hat.oszt.: A++ - E
287899, 287900, 287898

4.999 Ft már
tól

A hulladékká vált elektromos (elektronikus) termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, 
települési hulladékként nem ártalmatlanítható! Az átvétellel kapcsolatos részletekről, az esetleges 
kivételekről áruházainkban és a honlapunkon www.praktikerwebshop.hu/jelmagyarazat tájékozódhat.

2.

1.

1.899 Ft már
tól Vadonatúj  függönyválasztékunk

• különböző típusok, 
színek és méretek

298789

1

1 2

2

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!
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54.990 Ft
Műanyag bejárati ajtó 
„Salamanca”
• 100x210 cm 
• 60/70 mm vastag 

5 légkamrás PVC profil
• erôs U acél merevítés
• 3 db 3 dimenzióban 

állítható pánt
• hôszigetelt üvegezés
• alumínium küszöb
• 5 pontos, kilincs 

mûködtetésû 
zárszerkezet

Kilinccsel!
293112

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Lemezelt beltéri 
ajtó „Alida”
• gerébtokkal 
• fehér alapmázolt
• mintanyomott 

frontlemez borítás
• 75x210 cm 11.990 Ft 
• 90x210 cm 13.990 Ft
Pallótokos és félig 
üvegezhető változatban is 
kapható.
Kilincs nélkül! 
284559

11.990 Ft már
tól

399 Ft m2

Padlóalátét „Profi floor”
• XPS 
• 5 mm vastag                                                                                                                        
• táblás, 

tábla mérete: 1,2x0,5 m                                                   
• 6 m2/csomag 
Csak csomagban 
ér tékesítjük!
294062

Knauf Classic 039  üveggyapot
• tûzvédelmi osztály: A1 
• ECOSE Technology
• 5 cm 21,8 m2/tekercs 349 Ft/m2

• 10 cm 10,1 m2/tekercs 
669 Ft/m2

Csak tekercsben ér tékesítjük!
280605, 06

349 Ft már
m2-től

299 Ft m2

Padlóalátét thermo 
„Profi floor”
• 2 mm vastag 
• padlófûtéshez                                                                                                                      
• tekercses, tekercs mérete: 

1,1x22,72 m                                                   
• 25 m2/tekercs 
Csak tekercsben ér tékesítjük!
294063

199 Ft m2

Hydro párazáró 
fólia „Profi floor”
• 0,2 mm vastag                                     
• mérete: 5x4 m                              
• 20 m2/csomag       
Csak csomagban
értékesítjük! 
294064

24.990 Ft már
tól

Beltéri ajtó „Zebra”
• pallótokos 
• fenyő 
• 80 mm-es tokkal        
• 75x210 cm 24.990 Ft          
• 90x210 cm 26.990 Ft      
• üvegezhető 90x210 cm 

29.990 Ft
Kilincs nélkül!       
284581

Bejárati ajtó „Tarna” 
• 100x210 cm 
• borovi fenyõ, 

keményfa küszöb 
• natúr, felületkezelés 

nélkül
• hõszigetelt 

domborított 
reflexiós üveg

• 5 ponton záródó 
ajtózár 

• 3 db 
3 dimenziós 
ajtópánt 

• biztonsági 
zárbetét

Kilinccsel!
284311

89.990 Ft

4.999 Ft
Fémpolc
• horganyzott
• 4 faforgács polccal
• 70x138x30 cm
• teherbírás: 50 kg/polc
• csavarozásmentesen

összeszerelhetõ
• állítható 

polcmagasságok
Dekoráció nélkül!
296375

Héra belső falfesték
• kitűnő fedőképesség 
• környezetbarát, könnyen tisztítható
• jó lég- és páraáteresztő képesség
• kiadósság: 9 m2/L
• száradási idő: 2 óra   

1 L 419,93 Ft
286084

6.299 Ft

15 L

Héra Prémium színes falfesték
• kitűnő fedőképesség
• kiváló dörzsálló, mosható
• kiadósság: 12 m2/L

1 L   1.799,60 Ft
2,5 L   4.499 Ft   1 L 1.799,60 Ft

5 L   6.999 Ft   1 L 1.399,80 Ft
286159, 286134

1.799 Ft már
tól 3.799 Ft

Magyar termék
 

 

Mesterfesték beltéri
falfesték
• fehér, színezhetõ
• kiadósság: kb. 8 m2/L,

rétegenként
• vakolt, meszelt vagy

bármilyen, korábban már más
diszperziós festékkel festett
beltéri falfelületre,
gipszkartonra, fûrészporos
tapétára felvihetõ

• 14 L 1 L 271,36 Ft
290107

hővezetési tényező:
0,039 W/mK

14 L



Konyhablokk kiárusítás

Dohányzóasztal „Verona”
• 110x40x60 cm 
• tölgy dekor
Dekoráció nélkül!
293206, 07

13.990 Ft

41.990 Ft
Garnitúra „Samira”
• asztal 6 puffal 
• üveg asztallap
• 130x70x50 cm
259922

Asztalka „Melitta”
• 40x40x40 cm
• MDF
• világos tölgy dekor
• 5 mm tiszta üveg
Dekoráció nélkül!
293208

7.999 Ft

Gardróbszekrény 
„Champy”
• 129x191,5x51,6 cm  
• 3 ajtó, 3 fiók  
• tükörrel 
257650, 277760, 
283940

41.990 Ft

69.990 Ft
Konyhablokk „Aqua”
• alsószekrény:

225x86x48 cm
• felsőszekrény:

225x60x30 cm
• front: wenge/fehér
• korpusz: fehér
Konyhagépek, mosogató, 
csaptelep és dekoráció 
nélkül!
288661

Kalaptartós 
fali fogas
• 54x101x26 cm 
• bükk dekor
278352

8.999 Ft

Munkalap
• 1286x194 mm
• 2600x600x28 mm
• különböző dekorok
Csak táblában ér tékesítjük!
297151

3.499 Ft fm
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69.990 Ft
Konyhablokk „Classic”
• alsószekrény: 180x85x60 cm
• felsõszekrény: 240x57x31 cm
• front: dió dekor 
• korpusz: fehér dekor
Konyhagépek, mosogató, 
csaptelep és dekoráció nélkül!
272746


