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Barkácsolás és
lakberendezés kreatívan.

+
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

Magasnyomású
mosó „NILFISK”
• 1400 W 
• nyomás: max. 

110 bar                          
• vízszállítás max.: 

440 L/óra 
• tömlő: 5 m                 
299617

16.990 Ft

Legyen Ön is munkatársunk!
Áruházainkban az alábbi munkakörökre várjuk a jelentkezéseket: 

eladó   •    pénztáros    •    információs munkatárs    •    logisztikai munkatárs
Ha Ön is szívesen dolgozna nálunk,  látogasson el weboldalunkra és küldje be hozzánk pályázatát!

www.praktiker.hu/karrier        

https://www.praktiker.hu/start/index/299617
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Magasnyomású mosó „Nilfisk”
• 1400 W
• nyomás: max. 110 bar
• vízszállítás max.: 440 L/óra
• alaptartozékok: pisztoly, 5 m-es tömlõ,

szórószár, szennymaró-, Powerspeed
fúvóka, habosító tartály, terasztisztító, 
8 m-es csõ- és eresztisztító

295509

39.990 Ft
Magasnyomású mosó 
„Kärcher K3"
• 1600 W
• nyomás: max 120 bar
• vízszállítás:max. 380 L/óra
• alaptartozékok: pisztoly, 

6 m-es tömlõ, szórószár, 
szennymaró

281891

49.990 Ft

Magasnyomású mosó
„Kärcher K5 Full Control Home”
• 2100 W • nyomás max.: 145 bar                                                     
• vízszállítás max.: 500 L/óra                                              
• Full Control rendszer: 

LED nyomáskijelző a szórópisztolyon,              
szórószár nyomás szabályozással és
beépített tisztítószer funkcióval       

• alaptartozékok: pisztoly, 
8 m-es tömlő, Vario-Power 
szórószár, szennymaró,
terasztisztító+tisztítószer              

302223

139.990 Ft

29.990 Ft
Gőztisztító „Kärcher SC1 Premium”
• 1200 W
• nyomás: max 3 bar
• víztartály: 0,25 L-es
• felfûtési idõ: max. 3 perc
• tartozékok: padlótisztító, 

kézi tisztítófej, fúvókák, hosszabbítócsövek, körkefe,
frottír törlõkendõk, tartozéktáska

294758

Gőztisztító „ Kärcher SC3”
• 1900 W • nyomás: max. 3,5 bar 
• víztartály: 1 L
• felfûtési idõ: max. 30 másodperc
• integrált vízkõmentesítõ rendszer
• tartozékok: padlótisztító, kézi 

tisztítófej, fúvóka, 
hosszabbítócsövek, 
körkefe, frottír kendõ/huzat

296373

49.990 Ft
folyamatos, átfolyós melegítés

nyomáserősség szabályozás nyomáserősség szabályozás

Vízszűrős porszívó „ Kärcher”
• 900 W
• víztartály: 2,2 L
• tartozékok: szívócsõ 

és -tömlõ, padlótisztító, 
rés- és kárpittisztító fej, 
Hepa 12 szûrõ, 
mosható köztes szûrõ, 
habzásgátló

292107

89.990 Ft 99%-ban megszűri a
levegőben szálló port

szőnyeg- és kárpit
tisztításához, 
nedves-száraz
porszívózáshoz      Takarítógép „Kärcher”

• 1200 W                                                             
• vakuum: 210 mbar                                                   
• tisztavíz tartály: 4 L                                             
• szárazanyag tartály: 18 L                                          
• tartozékok: tömlő,

szívócső, fúvóka,
padló-, fuga-, kárpitfej, 
porzsák    

301147

89.990 Ft

Magasnyomású mosó 
„Kärcher K4 Premium Full Control”
• 1800 W • nyomás max.: 130 bar                                                  
• vízszállítás max.: 420 L/óra                                                    
• Full Control rendszer: 

LED nyomáskijelző 
a szórópisztolyon,                  
szórószár nyomás 
szabályozással és 
beépített tisztítószer funkcióval           

• alaptartozékok: pisztoly, 
6 m-es tömlő+dob, 
Vario-Power szórószár, 
szennymaró

302222

104.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/295509
https://www.praktiker.hu/start/index/281891
https://www.praktiker.hu/start/index/302222
https://www.praktiker.hu/start/index/302223
https://www.praktiker.hu/start/index/294758
https://www.praktiker.hu/start/index/296373
https://www.praktiker.hu/start/index/292107
https://www.praktiker.hu/start/index/301147


 

  
 

      

Vitaflóra orchidea 
tápoldat
• 0,5 L  1 L  1.198 Ft
• minden orchideához és 

broméliához  használható
• használat: március-szeptember
214720
Vitaflora citrus 
tápoldat
• 0,5 L  1 L  1.398 Ft
• biztosítja a növény és 

a gyümölcs fejlődését
• a vastartalom megakadályozza 

a lombozat sárgulását
243957

Vitaflóra leander 
tápoldat
• 1 L 999 Ft
• biztosítja a leander növény 

erőteljes fejlődését 
és intenzív, hosszantartó 
virágzását

233776

599 Ft már
tól

Általános virágföld 
• 20 L  1 L 14,95 Ft
• felhasználásra kész 
virágföld zöld és 
virágzó dísznövények 
számára

277959

299 Ft
Biorgmixx 
marhatrágya 
• 20 L  1 L 27,45 Ft
• szerves trágyát 

igénylő növények 
ültetés előtti 
alaptrágyázására 

300578

549 Ft
Vitaflóra növénytisztító 
permet
• 500 ml  1 L  2.398 Ft
• dísznövények, 

virágok és növényházi kultúrák 
permetezésére levéltetvek ellen

• hatékony védekezés 
levéltetû, pajzstetû 
és atka ellen

291340

1.199 Ft

19.990 Ft
Akkumulátoros
permetező
• 12 V/8 Ah
• 16 L-es tar tály
• 2-3 bar
• 1 töltéssel 
8-12 órát bír

260569

Kézi nyomáspermetező 
„Expert”
• 5 L
227050

2.999 Ft

Orchidea kaspó
• 13 cm
• zöld, átlátszó, 

lila, pink, 
narancs színben

290740

399 Ft már
tól

301811

302242

7.999 Ft

4.499 Ft

Agro kéregmulch
• 70 L   1 L 19,41 Ft
• gyomelfojtásra, 

nedvességtartásra, 
talajtakarásra

• használható egész évben
300498

1.359 Ft

3

899 Ft már
m2-től

Műfű
• 2 m széles
• 100% polipropilén 
• beltéri 899 Ft/m²
• kültéri 1.799 Ft/m²
Méretre vágással 
ér tékesítjük!
213705, 06

beltéri

kültéri

Szélkerék 
• többféle modell, 

minta és típus
különböző 
méretekben

292206, 300022  
299639 

Kréta szett
• 20 db-os vödörben
• többféle színben
Békéscsabai áruházunkban 
nem kapható!
294412

599 Ft

549 Ft már
tól

Kerti dekorációs 
termékek
• polisztone
Áruházanként eltérő 
minták és típusok.
A kép tájékoztató jellegű!
Békéscsabai áruházunkban 
nem kaphatók!
255503, 270205, 299625, 300169,
299629, 30

1.199 Ft már
tól

Hátipermetező 
„XSP16V2”
• 16 L
• könnyen szállítható és
tárolható

246685

4.999 Ft

16.990 Ft
Vileda ruhaszárító 
„Viva Air Ultra Light” 
• 4-ágú • alumínium
• 51 m szárítófelület
• forgatható 
271120

https://www.praktiker.hu/start/index/301811
https://www.praktiker.hu/start/index/302242
https://www.praktiker.hu/start/index/227050
https://www.praktiker.hu/start/index/260569
https://www.praktiker.hu/start/index/246685
https://www.praktiker.hu/start/index/300498
https://www.praktiker.hu/start/index/214720
https://www.praktiker.hu/start/index/243957
https://www.praktiker.hu/start/index/233776
https://www.praktiker.hu/start/index/291340
https://www.praktiker.hu/start/index/277959
https://www.praktiker.hu/start/index/300578
https://www.praktiker.hu/start/index/290740
https://www.praktiker.hu/start/index/255503
https://www.praktiker.hu/start/index/294412
https://www.praktiker.hu/start/index/292206
https://www.praktiker.hu/start/index/213705
https://www.praktiker.hu/start/index/271120
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Nyári virágok
• 12 cm-es 

cserépmérettől
• több fajta
• egész nyáron 

virágzó növények
299711, 12

599 Ft már
tól

Leánder
• 14 cm-es cserépmérettől
• mediterrán cserje
290394, 290395

1.799 Ft már
tól

1.199 Ft már
tól

Konténeres örökzöldek
1. gömb tuja 

2 L 1.199 Ft
2. törpe fenyő 

3 L 1.299 Ft
3. hamis ciprus 

3 L 1.599 Ft
4. cukorsüveg 

fenyő 2 L 1.599 Ft
270925, 732, 734, 927

1.

2.

3.

4.

Vitorlavirág 
• 12 cm-es cserépben
• 35 cm magas
• tartós, fehér színű virággal
264303

899 Ft
Orchidea mix
• 12 cm-es cserépben
• különböző orchidea 

fajták vegyesen
260637

1.999 Ft
Pálma mix
• 15 cm-es cserépben
• datolyapálma, yukka, legyezőpálma
• magas hőigény
280337

2.199 Ft

Praktiker tömlőkocsi szett
• 1 tömlőkocsi (acélcső váz

műanyag kerék, tömlődob és fogantyú,
kb. 45 m 12,5 mm-es (1/2”) tömlő
tárolására alkalmas)

Szett tartalma:
• 1 db ½”-os PRA csapcsatlakozó
• 1 db ½”-os vízstopos PRA

tömlőcsatlakozó
• 1 db ½”-os PRA 

tömlőcsatlakozó
25 m 12,5 mm-es (1/2”) 
3 rétegű tömlő

293779

12.990 Ft

Locsolófej „Classic”
• fokozatmentesen 

állítható vízsugártól 
permetig

• 12,7 mm (1/2”)
301851

299 Ft
Locsoló tömlő  
• zöld színben
• tömlő átmérő: 

12,7 mm-től
• tömlő hossz: 

15 m-től
• 1 m 66,6 Ft-tól
291519-24

999 Ft már
tól

Gardena tömlőkocsi 
Classic 100 HG
• tömlőkapacitás max: 
• 12,7 mm 100 m, 

16 mm 80 m, 
19,05 mm 50 m

• tolókar testmagassághoz 
állítható

• felhajtható tekerõkar
• utáncsepegés gátló
257774

22.990 Ft
Tömlőkocsi Classic
• tömlőkapacitás 

max: 50 m 12,7 mm
• robusztus, stabil

tömlőskocsi,  
az íves
tömlőcsatlakozó
megakadályozza a
tömlő megtörését,
csavarodását, 
le- és 
feltekerésnél

128511

9.999 Ft tömlővezető

1.299 Ft
Harangvirág
• 10,5 cm-es 

cserépben
264302

1.

2.

Locsoló csatlakozó szett „Classic”
• 4 részes szet tartalma:
• 1 db multifunkciós öntözőfej
• 1 db tömlőcsatlakozó
• 1 db tömlőcsatlakozó vízstoppal
• 1 db csapcsatlakozó 
301856

1.599 Ft

Rózsanád
Canna tropicana
• 17 cm-es cserépben
257516

1.399 Ft

1.199 Ft már
tól

Oltott kaktusz 
1. 8,5 cm-es

cserépmérettől 
18 cm magas

2. kaktusz tál 
13 cm-es  
cserépben 
2.499 Ft 

302440, 264112

https://www.praktiker.hu/start/index/299711
https://www.praktiker.hu/start/index/302440
https://www.praktiker.hu/start/index/264302
https://www.praktiker.hu/start/index/257516
https://www.praktiker.hu/start/index/290394
https://www.praktiker.hu/start/index/264303
https://www.praktiker.hu/start/index/260637
https://www.praktiker.hu/start/index/270925
https://www.praktiker.hu/start/index/280337
https://www.praktiker.hu/start/index/301851
https://www.praktiker.hu/start/index/291519
https://www.praktiker.hu/start/index/301856
https://www.praktiker.hu/start/index/128511
https://www.praktiker.hu/start/index/293779
https://www.praktiker.hu/start/index/257774
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Puhafalú medence szett 
• 549x305x107 cm 
• 10.920 L
282498

129.990 Ft takaróponyva

létra

alátétfólia

papírszűrős
vízforgató:
3785 L/h

Puhafalú medence szett
• 305x76 cm
• vízforgatóval
• űrtartalom: 

3638 L (80%)
282863

16.990 Ft
Puhafalú medence „Aral”
• 427x91 cm
291816

35.990 Ft papírszűrős
vízforgató

Felfújható masszázsmedence
„Spa pool Paris”
• 196x66 cm
• fûtéssel, LED hangulatvilágítással
300371

219.990 Ft

Önfelfújós vendégágy
• 220-240V beépített 

AC elektromos 
pumpával

• 203x157x47 cm
• 3P PVC 
• beépített párnával
282501

12.990 Ft
Vendégágy
• felfújható • 76x191x22 cm 2.999 Ft
Szett
• 152x203x22 cm • 2 párna 

+ pumpa 5.499 Ft
282503, 282502

2.999 Ft már
tól

Kerti szivattyú „JET 3000”
• 650 W
• szállítási teljesítmény: max. 3100 L/h
• szállítási magasság: max. 35 m
• szívómélység: max. 8 m
281337

24.990 Ft
Kerti szivattyú „GPK
55/42-800”
• 800 W
• emelőmagasság: 42 m
• vízhozam: 3300 L/h
• bemerítési mélység 9 m
• műanyag pumpaház
299310

17.990 Ft 35.990 Ft
Házi vízmű „HW 3000”
• 650 W 
• szállítási teljesítmény: 

max. 3100 L/h
• szállítási magasság max: 35 m
• szívó mélység: 8 m
281339

33.990 Ft
Házi vízmű 
„HWG 55/42”
• 800 W
• emelőmagasság: 42 m
• bemerítési mélység 9 m
• vízhozam: 3300 L/h
• öntvény pumpaház
299314

   
  

 

 
   
   
  

Puhafalú medence „Haiti”
• 198x51 cm
300363

6.999 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/282503
https://www.praktiker.hu/start/index/282501
https://www.praktiker.hu/start/index/300363
https://www.praktiker.hu/start/index/282863
https://www.praktiker.hu/start/index/291816
https://www.praktiker.hu/start/index/282498
https://www.praktiker.hu/start/index/300371
https://www.praktiker.hu/start/index/299310
https://www.praktiker.hu/start/index/281337
https://www.praktiker.hu/start/index/299314
https://www.praktiker.hu/start/index/281339
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Függőágy
• 285 cm-es fekvőfelülettel
• fatartó mérete: 75 cm
• max. terhelhetőség 100 kg
• többféle
299646

4.499 Ft
napárnyékolóvalFüggő napágy

• 140x100x200 cm
• párnával 
• fém tartóvázzal
• max.: terhelhetőség 

150 kg
299620

69.990 Ft

69.990 Ft
Hintaágy „Luxus”
• 200 cm ülőfelület 
• 3 személyes
• poliészter 
• dönthető háttámlával
• többféle színben
293082, 84

3.599 Ft már
tól Párnák széles választékban!

79.990 Ft
Hintaágy ,,Herkules”

• ülőfelület 190x55 cm
• dönthető 
• aranybarna 
• vashálós szerkezettel
301048

Áruházanként eltérő készletek és típusok!

Pavilon
• 3x3 m 
• fémvázas
• kék
• szúnyoghálóval
298664

29.990 Ft

22.990 Ft
Függőnapernyő
• átmérő: 3 m
• magasság: 

2,5 m  
• fémvázzal
Áruházanként eltérő színekben! 
A kép tájékoztató jellegű!
298666, 294049, 293577

Pavilon „Easy Up”
• 3x3m
• magasság: 

230 cm
284238

29.990 Ft

különböző színekben

Hűtőtáska
• 16 L
• 39,5x14X35 cm 
• többféle színben
300209

1.899 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/298664
https://www.praktiker.hu/start/index/284238
https://www.praktiker.hu/start/index/299646
https://www.praktiker.hu/start/index/298666
https://www.praktiker.hu/start/index/300209
https://www.praktiker.hu/start/index/299620
https://www.praktiker.hu/start/index/301048
https://www.praktiker.hu/start/index/293082
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39.990 Ft

9.999 Ft
Szék „Montreal”
• műrattan hatású 
• antracit 
• 5 pozíciós
280745

Szék
• 71x57x99 cm 
• fém
• sötétszürke
• egymásba 

rakható
289539

10.990 Ft 19.990 Ft
Szék „Tullamore”
• 56x74x104 cm
• párnával
• eukaliptusz
• dönthető
289501

Szék „Vega”
• 56x68x98 cm
• alumínium-fa
• egymásba 

rakható
• párnával
289502

20.990 Ft
Szék „Leo”
• alumínium
• dönthető
289490

22.990 Ft

Szék „Samui” 
• alumínium
• egymásba rakható
• karfás
Vecsési, békéscsabai 
és székesfehérvári 
áruházainkban 
nem kapható!
298990

15.990 Ft

Asztal „Atrio”
• 140x80 cm
• alumínium
• összecsukható 
299018

25.990 Ft

Szék „Oxford”
• 80 cm magas
• összecsukható
• többféle
299033

3.499 Ft
Ülőke 
• magassága: 51 cm
• 3 lábú
• összecsukható
• poliészter
299032

1.099 Ft

Asztal „Cochin”
• 70x70x74 cm 
• eukaliptusz
289483

17.990 Ft

Balkon szett „Tullamore”
• 1 db asztal: 70x70x74 cm 
• 2 db összecsukható szék 
289486

34.990 Ft

Asztal „Mercury”
• 150x90x74 cm
• fém • sötét szürke
289492

39.990 Ft

összecsukható

Napozóágy „Pacific”
• 197x75x41 cm • rattan hatású 
• barna színben
• ellenáll az időjárási 

viszonyoknak, UV álló
281285

Asztal „Cork”
• 150/200x100x74 cm 
• eukaliptusz
• kinyitható
289487

49.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/281285
https://www.praktiker.hu/start/index/299032
https://www.praktiker.hu/start/index/299033
https://www.praktiker.hu/start/index/280745
https://www.praktiker.hu/start/index/289539
https://www.praktiker.hu/start/index/298990
https://www.praktiker.hu/start/index/289501
https://www.praktiker.hu/start/index/289502
https://www.praktiker.hu/start/index/289490
https://www.praktiker.hu/start/index/289483
https://www.praktiker.hu/start/index/299018
https://www.praktiker.hu/start/index/289486
https://www.praktiker.hu/start/index/289492
https://www.praktiker.hu/start/index/289487
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Grillkocsi
• 61x45 cm
• 2 rácsos
292057

19.990 Ft

Gázgrill
• 84x100x52 cm
• 2x2,5 kW
• 2 osztott égővel 
292126

21.990 Ft
lávaköves acél égőfejjelGömbgrill

• átmérő: 44 cm
• 3 lábú 
• polccal, 

kerekekkel
299174

8.999 Ft

Faszenes grillhordó
• átmérő: 36 cm
• öntött vasból
299158

7.499 Ft

Faszenes grill „Portago”
• 33x26 cm
• krómozott ráccsal
• zománcozott égéstér
299159

4.499 Ft
Faszenes gömbgrill „Premium”
• átmérő: 57 cm
• állítható krómozott ráccsal
• kéménnyel
299153

29.990 Ft

Grill és füstölő 
„Tennessee 100”
• füstölő lokomotív
• zománcozott rácsokkal
• hőmérővel a fedélben
• széles polcokkal
• 6 főre
299156

45.990 Ft

Beton kerti grill „Vigo” 
• 76x43x195,5 cm 
• 48X33 cm sütőfelület
• 213 kg
291534

37.990 Ft
Betongrill „Brianza”
• 114x64x199 cm
• sütőfelület: 67x40 cm
• krómozott 

3 magasságban  
állítható grillráccsal

• 342 kg
273476

49.990 Ft
Álló kút
• 39x32x83 cm 
• 7 kg
Csappal!
291312

32.990 Ft

39.990 Ft
Kerti tároló 
• 127x51x63 cm 
• anyaga: műrattan petán
• alumínium vázzal 
• antracit színben
• görgős kerekekkel 
295051

időjárás álló
Kerti pad  
• 150x60x90 cm
• fém váz, fa ülõ- és támlarész 
280619

18.990 Ft
Kerti pad
• fa, öntvény lábbal
293593

15.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/293593
https://www.praktiker.hu/start/index/280619
https://www.praktiker.hu/start/index/295051
https://www.praktiker.hu/start/index/299159
https://www.praktiker.hu/start/index/299174
https://www.praktiker.hu/start/index/292126
https://www.praktiker.hu/start/index/299153
https://www.praktiker.hu/start/index/299158
https://www.praktiker.hu/start/index/292057
https://www.praktiker.hu/start/index/299156
https://www.praktiker.hu/start/index/291312
https://www.praktiker.hu/start/index/291534
https://www.praktiker.hu/start/index/273476
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2016. május 19 - június 1. Keresse online is ajánlatainkat!

+
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
.praktiker.hu 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

Gyermek kismotor
• mûanyag • vegyes színekben
• lábbal hajtható
• ajánlott korosztály: 

1-3 év
Kicsi 3.499 Ft
Nagy 3.999 Ft
301801,03

3.499 Ft már
tól

Gyermek tricikli 
• vegyes színekben                
• ülőmagasság: 34 cm              
• terhelhetőség: 

max. 30 kg       
• ajánlott korosztály: 

1-3 éves   
281104

5.999 Ft
tanulónyéllel, 
kosárral  

Elektromos gyermek quad „Confort”
• 6 V, 7 Ah • max. terhelhetõség: 30 kg
• 3-8 éves korig ajánlott
• vegyes színekben
288671

19.990 Ft

79.990 Ft
„Vega Star” kültéri 
ping-pong asztal
• méret nyitott állapotban:

2,74x1,53x0,76 m
• méret összecsukva:

1,87x1,53x0,45 m
• kerekeken gördíthető, 

hálóval felszerelt
• a lap anyaga: 4 mm vastag,

melamin alapanyagú zöld színű
kompakt lap

• a háló a ping-pong asztalra van
felszerelve,az asztal lenyitásakor
automatikusan a helyére kerül

301024

 
  

  
    
     a
      

Gyermek futókerékpár 
12-es 
• ajánlott korosztály: 2-4 év
• max. teherbírás: 35 kg
• fém váz
1. 12.990 Ft                                   
2. 14.990 Ft
301106, 107

12.990 Ft már
tól

tömör kerekek

1.

Elektromos gyermek autó „Buono”
• 6 V, 7Ah • max. terhelhetõség: 30 kg
• 3-8 éves korig ajánlott
• távirányítóval 
• vegyes színekben
288672

29.990 Ft

Hinták széles választéka
280615, 280614

2.499 Ft már
tól

Elektromos gyermek motor
„Turismo”
• 6 V, 4,5 Ah • terhelhetőség: max. 30 kg
• vegyes színekben
270564

13.990 Ft

Focikapu
• 96x64x42 cm 
• labdával
293398

2.999 Ft

2.

V-fék, 
gumi kerekek

Sárkányeregető
• 120x60 cm       
• dupla köteles
• 50 m kötél
• többféle
302413

2.299 Ft
Balkon gyermek szett
• 4 részes: 2 db összecsukható szék, 

1 db napernyő, 1 db asztal
• szék: 29x29 cm

napernyő átm.: 100 cm
asztal átm: 50 cm

• békás és katicás mintával
299039,299040

11.990 Ft

Gyermek esőcsizma
• többféle
• anyaga: PVC
• méret: 24-35
299688, 90, 91, 93

3.499 Ft /pár

Gyerekház „Foldable”
• 101,8x89,7x110,6 cm
• mûanyag  
299259

19.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/301801
https://www.praktiker.hu/start/index/281104
https://www.praktiker.hu/start/index/301106
https://www.praktiker.hu/start/index/270564
https://www.praktiker.hu/start/index/288671
https://www.praktiker.hu/start/index/288672
https://www.praktiker.hu/start/index/299688
https://www.praktiker.hu/start/index/299259
https://www.praktiker.hu/start/index/280615
https://www.praktiker.hu/start/index/302413
https://www.praktiker.hu/start/index/299039
https://www.praktiker.hu/start/index/293398
https://www.praktiker.hu/start/index/301024
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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.

Gyerekülések
• állítható biztonsági öv
• állítható lábtámasz
1. csomagtartóra/hátra 

vázra szerelhető, 
9-22 kg

282111, 12
2. előre homlokcsőre 

szerelhető, 9-15 kg
245882

12.990 Ft

Kerékpár U-lakat „Stanley”
• 14x247 mm                                                
• edzett acélkengyel, karcmentes

burkolat, porvédő fedél    
• ellenáll az erővágóknak ill. a

felfeszítési kísérleteknek  
• kifúrhatatlan zárhenger                                  
• 3 db kulccsal  
301276

8.999 Ft

Kerékpár MTB 26-os
• férfi/női
• acél váz és villa
• elõl-hátul V-fék
• karos váltó
• vegyes színekben
Amíg a készlet tart!
270536, 281714

29.990 Ft

3 sebességes
Shimano
agyváltó

Kerékpár Tandem 26-os 
• acél váz és villa      
• elől-hátul V-fék       
302514

69.990 Ft 149.990 Ft
Elektromos kerékpár 26-os
• vegyes színekben • teljesítmény: 250 W                                                           
• max. sebesség: 25 km/h • akkumulátor: 36 V 9 Ah 
• Pedal Assistant rendszerrel  
• szénkefe nélküli (brushless) elektromotor  
• megtehető táv egy töltéssel: 

15-25 km (tájékoztató)                          
• tartozékok: LED első világítás, akkutöltő   
285117

Gyermek kerékpár 12-es
• ajánlott korosztály: 2-4 év      
• max teherbírás: 35 kg            
• acél váz és villa                
• elől V-fék,hátul kontrafék       
• műanyag sárvédők és láncvédő     
• támasztó kerekekkel              
• vegyes színekben     
300133, 42

23.990 Ft „Alex”

Gyermek kerékpár 20-as „Alex”
• ajánlott korosztály: 6-9 év
• max teherbírás: 55 kg
• acél váz és villa
• elõl V-fék,hátul kontrafék
• mûanyag sárvédõk és láncvédõ
• vegyes színekben
300140

29.990 Ft

Gyermek kerékpár 20-as 
• fiú/lány
• ajánlott korosztály: 6-9 év
• max. teherbírás: 55 kg
• MTB acél váz és villa
• elõl-hátul alu V-fék
• Shimano Tourney marokváltó
• 18 sebességes
• mûanyag láncvédõ
• kerékdiskkel 
• vegyes színekben
290729, 30

34.990 Ft

Camping kerékpár 24-es
• max. teherbírás: 100 kg • acél váz és villa
• elõl alu V-fék, hátul kontrafék
• fém sárvédõk, mûanyag láncvédõ
• elemes világítással
• csomagtartóval
292074

39.990 Ft

összecsukható váz

Kerékpár City 26-os „V-Bike”
• női • acél váz és villa • elől V-fék, hátul kontrafék                    
• fém sárvédők, műanyag láncvédő        
• vegyes színekben
281081

36.990 Ft

elemes
világítással

kosárral, 
csomagtartóval,
szoknyavédővel

7 sebességes
Shimano
váltószett

6 sebességes
Shimano
váltószett

5.499 Ft már
tól

„Angel

18 sebességes

18 sebességes

Kerékpár 28-as női „V-bike”
• acél váz és villa
• elõl V-fék, hátul kontrafék 
• alu-plasztik sárvédõk, mûanyag láncvédõ
• elemes világítással 
• csomagtartóval
• vegyes színekben
292075

54.990 Ft

2.

1.

Kerékpárlakatok „Stanley”
• erősített ABS műanyaggal 

bevont fém ház                
• vinilbevonatú acélsodrony: 

erős, hajlékony, rozsdaálló 
Kulcsos
• 3 db kulccsal 
• 12x900 mm   5.499 Ft
• 12x1800 mm 5.999 Ft
301279,78
Számzáras 
• 4 számjegyű 
• 12x900 mm   5.799 Ft
• 12x1800 mm 6.999 Ft
301281,80

https://www.praktiker.hu/start/index/301279
https://www.praktiker.hu/start/index/301281
https://www.praktiker.hu/start/index/301276
https://www.praktiker.hu/start/index/282111
https://www.praktiker.hu/start/index/245882
https://www.praktiker.hu/start/index/300133
https://www.praktiker.hu/start/index/300140
https://www.praktiker.hu/start/index/290729
https://www.praktiker.hu/start/index/270536
https://www.praktiker.hu/start/index/292074
https://www.praktiker.hu/start/index/281081
https://www.praktiker.hu/start/index/292075
https://www.praktiker.hu/start/index/302514
https://www.praktiker.hu/start/index/285117
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Motorolajok G-Energy
• többféle típusok
• 1 L már 1.699 Ft-tól
• 4 L már 5.999 Ft-tól  
1 L   1.499,75 Ft-tól

296625, 21-28

1.699 Ft már
tól

Munkakesztyű „Neo”
• sertésbõr
• 2 méretben
296613, 14

1.799 Ft /pár

Munkanadrág kantárral 
6 az 1-ben „Neo”   
• 100% PAMUT                                       
• térdnél megerősített anyag                       
• térdvédő betét 

használatához 
kialakított zseb    

• speciális zseb szegeknek, 
csavaroknak            

• kalapácstartó fül                                    
• különböző méretekben
302630, 32-36

7.999 Ft

Munkacipő „Neo”
• velúrbõr, S1P SRA • acél betét
• antisztatikus,olaj és tüzelõanyag 

ellen védõ, csúszásmentes járótalp
• energiaelnyelõ sarok
• talpátszúródás, behatolás elleni védelem
• különbözõ méretekben
298875 - 82

8.999 Ft /pár

Munkapad „Top Tools”
• munkafelület mérete: 600x240 mm
• teherbírás: 80 kg
• összecsukható
255707

6.999 Ft
Ütvefúró „Hyundai”
• 650 W 
• 13 mm-es tokmány
• max. furat fa/fém/beton: 

20/13/10 mm
204281

5.799 Ft
Akkus fúró/csavarozó „Hyundai”
• 18 V • max. nyomaték: 12 Nm         
• 10 mm-es gyorstokmány          
• max. furat fa: 20 mm         
• kiegészítőkkel                
282340

12.990 Ft

pótakkuval
kofferben

Munkadzseki 2 az 1-ben „Neo” 
• 100% pamut                                 
• könyököknél megerősített 

anyag             
• lezippzározható ujjak                      
• okostelefon tartó zseb                     
• speciális zseb szegeknek, 

csavaroknak      
• különböző méretekben        
302622,25-29

6.999 Ft

Sarokcsiszoló „Hyundai”
• 1200 W                      
• tárcsaátmérő: 125 mm        
• szabályozható              
Tárcsa nélkül!  
302171

12.990 Ft
Rezgőcsiszoló „Hyundai”
• 135 W
• csiszoló felület: 

187x90 mm
• szorítófüles 

papírrögzítés
• porelszívó csatlakozó
301536

4.999 Ft
Kettős köszörű „Hyundai”
• 200 W
• köszörűkő mérete: 

105x16x12,7 mm
301534

8.999 Ft

cikkszám rakfelület mm külső méret mm össztömeg saját tömeg teherbírás kg kerék méret ÁR

1. 251069 1445x1080x270 2405x1490x780 550 kg 105 kg 445 kg 10” 144.990 Ft
2. 251070 2005x1080x270 2950x1490x780 750 kg 125 kg 625 kg 13” 159.990 Ft
3. 255217 2005x1250x355 2950x1660x870 750 kg 145 kg 605 kg 13” 179.990 Ft

4. 281793
ráfutófékes 2005x1080x270 2950x1490x780 751 kg 170 kg 581 kg 13”

Horganyzott utánfutó „Alfa Ten”
• KNOTT torziós tengely
• oldalfalak horganyzott 

lemezből
• lenyitható hátsó ajtó 

biztonsági zárral
• vízálló, csúszásmentes rétegelt falemez padló
Ponyvaváz és ponyva külön kapható
További tartozékok iránt érdeklődjön áruházainkban!
Az árak a műszaki vizsga díját nem tartalmazzák!

144.990 Ft már
tól

kofferben

Bontókalapács „Hyundai”
• 1200 W • ütőerő: 3,5J • 3200 ütés/perc         
• SDS plus tokmány • fúró- és vésőszárakkal  
283803

24.990 Ft

   
    
    
    
   
    
  

Üléshuzat szett „Flower”
• 6 részes (2 db első

+2 db hátsó+2 db fejtámla) 
• 100% poliészter                            
Oldallégzsákos ülésekhez 
nem használható! 
297046

11.990 Ft
Üléshuzat trikó
• elsõ ülésekre
• vegyes színekben
• 60 % pamut 

+40 % poliészter  
• 2 db/csomag 

1 db: 1.499,50 Ft
Tájékoztató jellegű felvétel!
178277

2.999 Ft /csomag

269.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/296613
https://www.praktiker.hu/start/index/298875
https://www.praktiker.hu/start/index/302622
https://www.praktiker.hu/start/index/302630
https://www.praktiker.hu/start/index/204281
https://www.praktiker.hu/start/index/282340
https://www.praktiker.hu/start/index/283803
https://www.praktiker.hu/start/index/255707
https://www.praktiker.hu/start/index/301536
https://www.praktiker.hu/start/index/302171
https://www.praktiker.hu/start/index/301534
https://www.praktiker.hu/start/index/296625
https://www.praktiker.hu/start/index/178277
https://www.praktiker.hu/start/index/297046
https://www.praktiker.hu/start/index/251069
https://www.praktiker.hu/start/index/281793


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

Vevôszolgálat: 
06-40-23-23-23, 06-1-323-23-23
www.praktiker.hu 
E-mail: info@praktiker.hu
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Fűkasza „BC 1200E”
• 1200 W
• vágószélesség 

damillal: 35 cm
• vágószélesség 

késsel: 23 cm
• Soft-Grip 

markolat
• „Bike” fogantyú
281332

35.990 Ft 53.990 Ft
Benzines fűkasza BC 4535 II 
• 1,1 kW
• hengerűrtartalom: 42 cm3

• vágószélesség 
damil: 41 cm

• vágószélesség 
kés: 25 cm

• szarvkormány 
• automatikus vágószál 

hosszabítás
281315

29.990 Ft
Benzines fűkasza „Greenfield”
• 1,25 kW • 43 cm3

• vágószélesség damillal: 41 cm
• vágószélesség késsel: 25 cm
• léghűtéses, 2 ütemű, 

függőlegesen szelepelt motor 
280252

75.990 Ft már
tól

Benzines fűnyíró „Classic 4.66 P-A”
• 123 cm3 • vágószélesség: 46 cm 
• fűgyűjtő űr tar talma: 65 L 
• „3 az 1-ben”: mulcsozás, 

gyűjtés, rendrakás
• fűgyűjtő telítettség jelző
• központi magasságállítás
299041, 43

Benzines fűnyíró ,,HECHT 5410BS” 
• 125 cm3

• Briggs & Stratton 450E motor
• munkaszélesség: 40,6 cm 
• fűgyűjtő mérete 40 L
• központi magasságállítás
300662

75.990 Ft

önjáró

Fűnyíró EMAX 38 I
• 1600 W • vágószélesség: 38 cm
• fûgyûjtõ ûrtartalma: 45 L
• vágási magasság 

3 fokozatban 20-70 mm-ig
• Edge Max szélvágás 
• E-Drive meghajtás
• fűgyűjtő telítettség kijelző
270509

45.990 Ft
Elektromos fűnyíró
„GLM-43E KK”
• 1500 W  
• vágószélesség: 43 cm 
• fűgyűjtő űrtartalma: 50 L
• műanyag házas  
• központi 

magasságállítás 
25-75 mm

299177

32.990 Ft

Elektromos fűnyíró 
„GLM-48E”
• 1800 W
• vágószélesség: 48 cm
• fűgyűjtő 

űrtartalma: 55 L
290333

49.990 Ft

Fűnyíró traktor „MTD 96”
• 7,8 kW • 420 cm3 • 96 cm
• elektromos indítás
• transzmatikus meghajtás
• 6 sebességfokozat,
• vágómagasság: 

30-95 mm, 5 pozíció
301989

439.990 Ft

5.999 Ft
Kábeldob
• 4 dugalj
• fém talppal
• 25 m
289855

Elektromos sövényvágó 
„Bosch AHS 45-16”
• 420 W
• vágóhossz: 45 cm
• késtávolság: 16 mm
• gyémánt köszörülésû kések
•rendkívûl könnyû 2,5 kg
248259, 281090

17.990 Ft
Szegélyvágó „Art 23 SL”
• 280 W
• vágószélesség: 23 cm
• száltekercses késrendszer
• „Semi-Auto Feed” rendszer: 

a vágószál automatikusan 
kioldódik a készülék 
bekapcsolásakor

291662

7.999 Ft

Elektromos fűnyíró 4.2 
„E Classic Plus” 
• 1600 W 
• vágószélesség: 42 cm  
• központi magasságállítás 

20-70 mm-ig
• fűgyűjtő űrtartalma: 48 L 
• magasságában 

állítható tolókar 
281323

45.990 Ft

ajándék 250 W-os
szegélyvágóval

Akkumulátoros fűnyíróolló
„ISIO” és bokorvágó
• Li-ion  
• 3,6 V 
• 1,5Ah 
• 8 cm/12 cm
291666

23.990 Ft

Benzines fűnyíró ,,HECHT 548SWE” 
• 135 cm3

• 46 cm munkaszélesség
• munkamagasság: 25-75 mm
• fűgyűjtő mérete 60 L
• központi magasságállítás
• elektromos önindító
300663

99.990 Ft
Benzines fűnyíró „Highline 525 SP”
• B&S XRQ 650 E Readystart motor
• 190 cm3 • vágószélesség: 51 cm
• fűgyűjtő űrtartama: 70 L
• központi 7 fokozatú vágási 

magasság állítás
• önjáró
• „4 az 1-ben” funkció: fűnyírás, gyűjtés, 

mulcsozás és oldalkidobás
290372

149.990 Ft

gyepkímélő XL 
golyós-csapágyazott
kerék

Nyitvatartás:
Hétfô-Szombat: 8:00-20:00
Vasárnap:   9:00-17:00

önjáró

https://www.praktiker.hu/start/index/291662
https://www.praktiker.hu/start/index/248259
https://www.praktiker.hu/start/index/280252
https://www.praktiker.hu/start/index/281332
https://www.praktiker.hu/start/index/281315
https://www.praktiker.hu/start/index/289855
https://www.praktiker.hu/start/index/291666
https://www.praktiker.hu/start/index/270509
https://www.praktiker.hu/start/index/281323
https://www.praktiker.hu/start/index/299177
https://www.praktiker.hu/start/index/290333
https://www.praktiker.hu/start/index/300662
https://www.praktiker.hu/start/index/299041
https://www.praktiker.hu/start/index/300663
https://www.praktiker.hu/start/index/290372
https://www.praktiker.hu/start/index/301989


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 
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Rauhfaser 6000 
fűrészporos tapéta  
• átfesthető • kétrétegű
• durva szemcsés
• 0,53x20 m 1 m2 94,25 Ft
284588

999 Ft tekercs

2.199 Ft már
tekercstől

Vlies tapéták
• változó szín és minta választék
• I. kategóra 3.199 Ft

1 m2: 600,58 Ft
• II. kategória 2.799 Ft

1 m2: 525,49 Ft
• III. kategória 2.199 Ft

1 m2: 412,84 Ft
281251, 52, 53
Tájékoztató jellegű felvétel.
A kínálat áruházanként 
változó.

Alpina homlokzatfesték
• időjárásálló 
• fehér
• 10 L 5.499 Ft 

1 L 549,90 Ft
290445

5.499 Ft
Alpina beltéri falfesték
• fehér
• 14 L 145 m2 felületre elegendő
• 14 L  1 L 249,93 Ft
290343

3.499 Ft

14 L

Alpina színezőfesték
• 0,5 L 1 L 1.998 Ft
• különböző színekben
290344

999 Ft

Dulux Classic White
• vizes diszperziós beltéri falfesték 
• fehér matt • kiadósság: 14 m2/L
• pára-és légáteresztő
• 10 L 4.999 Ft     

1 L 499,90 Ft
293118

4.999 Ft

10 L 10 L

Paint Gun festékszóró 
• 600 W • 800 mL • 230-240 V, 50 Hz
• fúvóka mérete: 1,8 mm • állítható vállpánttal
259078

8.999 Ft

Styropor ragasztó
• polisztirol termékek 

ragasztására
• kiadósság: 250-300 g/nm
• 4 kg 1 kg 549,75 Ft
119807

2.199 Ft

14 L

4.199 Ft
Fresco beltéri mészfesték
• kiadósság: 8 m2/L • 14 L 1 L 299,93 Ft
• Aquakolor szinezôpasztával színezhetô 
• raktárak, pincék, lakások, vályogházak 

falfelületeinek fertőtlenítő festésére  
285810

DULUX festőhengerek
• nyéllel
• 18 cm 1.999 Ft
• 24 cm 2.999 Ft
224875, 76

1.999 Ft már
tól

1.699 Ft már
tól

Hammerite max 
kalapácslakk
• aktív rozsdagátló hatás
• oldószeres fedőfesték

fémre, bel- és kültérre
• egyes színek
• 0,25 L 1.699 Ft

1 L 6.796 Ft
• 0,75 L 3.999 Ft

1 L 5.332 Ft
224770

Supralux Xyladecor 
vastaglazúr
• vizesbázisú és oldószeres változatban
• védelem az UV sugárzással szemben
• selyemfényű
• egyes színek
• 0,75 L 2.799 Ft-tól

1 L 3.732 Ft-tól
• 2,5 L 9.199 Ft-tól

1 L 3.679,60 Ft-tól
233427

2.799 Ft már
tól

FBS szilikonos ragasztó
• ragasztó és tömítő anyag
• rugalmas kötés -50°C és

+200°C között
• 100% szilikon
• 70 ml 799 Ft 

1 L 11.414,29 Ft
• 310 ml  2.299 Ft 

1 L 7.416,13 Ft
237434

799 Ft már
tól

LED fényszalag
• színes, 5 m • IP65, kültéri, beltéri

használatra • tápegység: DC 12V 3 
• beltéri használatra 
• LED élettartam: 50.000 óra 
• színváltás és fényerő szabályozás 
• teljesítmény: max. 7,2 W/m
• energiahatékonysága: A
297328

7.999 Ft
Fényléc „Karoline” 
• fehér polisztirol
• festhető, vágható
• LED szalaghoz
• egyszerűen szerelhető
• 2 m/db
289868

2.199 Ft

Lazurán vékonylazúr 
Aqua 2in1
• vizesbázisú alapozó és lazúr
• csiszolható/porszáraz: 2 óra
• teljes száradás: 12 óra
• egyes színek
• 0,75 L 2.299 Ft

1 L 3.065,33 Ft
• 2,5 L 6.499 Ft

1 L 2.599,60 Ft
286112

2.299 Ft már
tól

899 Ft már
tól

Tapétaragasztó
• papír- és fûrészporos 

tapétákhoz
• 125 g 899 Ft  

1 kg 7.192 Ft
291891

Bordűrragasztó 
és széljavító
• diszperziós
• 250 g 999 Ft  

1 kg 3.996 Ft
291889

Tapétaragasztó
• rostszálas vlies tapétákhoz 
• 2x200 g
• 400 g 1.999 Ft  

1 kg 4.997,50 Ft
291885

Dulux Nagyvilág Színei
• egyes színek
• 5 L 1 L 1.399,80 Ft
257206, 257223, 257241, 257250, 257261

6.999 Ft 2.699 Ft
Supralux Season színes falfesték
• vízbázisú, diszperziós beltéri 

fal- és mennyezetfesték
• matt, magas fedõképességû
• légáteresztõ és mosásálló
• kiadósság: 14 m2/L 
• 2,5 L 1 L 1.079,60 Ft
• egyes színek
295592,295605,
295596,295609

20 méter

 

  
 

   
    

     
   

    
  

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

   
   

   
  

 
 

 

   
 

 

 

 
   

 
 

 

    
 

 

 
   

  
 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  

  
 

 

 

  
 

 

 

     

  
 

 

 

       

  
 

 

 

  

  
 

 

 

 

  
 

   
    

     
   

    
  

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

   
   

   
  

 
 

 

   
 

 

 

 
   

 
 

 

    
 

 

 
   

  
 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  

  
 

 

 

  
 

 

 

     

  
 

 

 

       

  
 

 

 

  

  
 

 

 

 

  
 

   
    

     
   

    
  

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

   
   

   
  

 
 

 

   
 

 

 

 
   

 
 

 

    
 

 

 
   

  
 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  

  
 

 

 

  
 

 

 

     

  
 

 

 

       

  
 

 

 

  

  
 

 

 

 

  
 

   
    

     
   

    
  

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

   
   

   
  

 
 

 

   
 

 

 

 
   

 
 

 

    
 

 

 
   

  
 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  

  
 

 

 

  
 

 

 

     

  
 

 

 

       

  
 

 

 

  

  
 

 

 

 

  
 

   
    

     
   

    
  

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

   
   

   
  

 
 

 

   
 

 

 

 
   

 
 

 

    
 

 

 
   

  
 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  

  
 

 

 

  
 

 

 

     

  
 

 

 

       

  
 

 

 

  

  
 

 

 

 

  
 

   
    

     
   

    
  

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

   
   

   
  

 
 

 

   
 

 

 

 
   

 
 

 

    
 

 

 
   

  
 

 

  
 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  

  
 

 

 

  
 

 

 

     

  
 

 

 

       

  
 

 

 

  

  
 

 

 

már
cs-tól599 Ft

Mennyezeti 
burkolólapok
• polisztirol 
• hô- és hangszigetelô
• 50x50 cm 
• 2 m2/cs 599 Ft-tól

1 m2/cs 299,50 Ft-tól
• díszítő szegélylécek 

199 Ft-tól
295933, 220936, 220930, 
98855 295938, 247908

https://www.praktiker.hu/start/index/281251
https://www.praktiker.hu/start/index/289868
https://www.praktiker.hu/start/index/297328
https://www.praktiker.hu/start/index/291891
https://www.praktiker.hu/start/index/291885
https://www.praktiker.hu/start/index/237434
https://www.praktiker.hu/start/index/119807
https://www.praktiker.hu/start/index/284588
https://www.praktiker.hu/start/index/295933
https://www.praktiker.hu/start/index/290343
https://www.praktiker.hu/start/index/285810
https://www.praktiker.hu/start/index/293118
https://www.praktiker.hu/start/index/290445
https://www.praktiker.hu/start/index/257206
https://www.praktiker.hu/start/index/295592
https://www.praktiker.hu/start/index/224770
https://www.praktiker.hu/start/index/286112
https://www.praktiker.hu/start/index/233427
https://www.praktiker.hu/start/index/290344
https://www.praktiker.hu/start/index/224875
https://www.praktiker.hu/start/index/259078


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
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Ipari padlófilc 
„New Orleans”
• többféle színben 
• 100% polipropilén
• nagy igénybevételû

helyekre
Méretre vágással
értékesítjük!
213708

1.199 Ft m2 1.999 Ft m2

Padlószőnyegek 
• 4 m széles 1.999 Ft/m2

1. Superstar
2. Sheffield
Méretre vágással 
értékesítjük!
293730, 43, 46

2.

1.

3 m széles

2  m széles

1,25 mm 
vastag

3 mm 
vastag

999 Ft már
m2-től

PVC-padlók
• 1,25 mm 999 Ft
• 3 mm 1.299 Ft
Méretre vágással
értékesítjük!
246767, 202837,
270196

4 m széles

1,25 mm 
vastag

Fém karnis szett „Leon”
• műanyag kiegészítőkkel 
• átmérő: 16 mm • 3 színben
• egysoros és kétsoros kivitel 
• 150-200-250 cm
• 150 cm 2.499 Ft-tól
299260

2.499 Ft már
tól

„GK” légkamrás 
függönysínek
• 120 cm 999 Ft-tól
• 120-150-180-210-250-300 cm
• fehér, műanyag 
• egysoros vagy kétsoros
• közvetlenül a mennyezeten 

vagy az oldalfalon is 
rögzíthető (utóbbihoz kiegészítő 
L-tartó vásárlása szükséges)

278611

999 Ft már
tól

„Fresh” rolók
• különbözô színekben 

és méretekben
• ablakra és erkélyajtóra
• fúrás nélkül rögzíthető, 

könnyû és gyors felszerelés
Az ár a legkisebb 
méretre vonatkozik 
(39x170 cm)
Áruházanként változó színek.
274479, 55

2.399 Ft már
tól

1.799 Ft már
tól

Fali képek „Dekor Block”
• különböző méretekben 

és mintákkal
259065, 259070

Ágynemű huzat 
garnitúrák
• 3 részes 100% pamut

(kispárna 40x50 cm,
nagypárna 70x90 cm
takaró 140x200 cm) 

284266, 68, 299382

2.999 Ft

PVC és alu reluxák
1. PVC
• 60x140 cm, 80x140 cm 

100x140 cm, 80x230 cm
• 60x140 cm 1.299 Ft
289090
2. Alu
• 60x160 cm, 80x160 cm

100x160 cm, 80x230 cm
• 60x160 cm 3.199 Ft
• ezüst vagy fehér színben
301453,54

1.299 Ft már
tól

1

2

6.999 Ft
Gurulós utazótáska 
• 75x35x32 cm
• fekete vagy 

kék színben
• anyag: poliészter
• zippzáros, tároló 

rekeszekkel
300604

5.999 Ft már
tól

Bőrönd
• 34x23x46 cm 5.999 Ft
• 44x24,5x61 cm 8.999 Ft
• 50x28x71 cm 11.990 Ft
• műanyag
300603, 02, 01

4 m széles

4 m széles

4 m széles

4 m széles

4 m széles

4 m széles

https://www.praktiker.hu/start/index/284266
https://www.praktiker.hu/start/index/274479
https://www.praktiker.hu/start/index/299260
https://www.praktiker.hu/start/index/278611
https://www.praktiker.hu/start/index/301453
https://www.praktiker.hu/start/index/289090
https://www.praktiker.hu/start/index/259065
https://www.praktiker.hu/start/index/300603
https://www.praktiker.hu/start/index/300604
https://www.praktiker.hu/start/index/213708
https://www.praktiker.hu/start/index/246767
https://www.praktiker.hu/start/index/293730
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Üzembehelyezés kijelölt szakszervizben. 
Az eladási ár nem tartalmazza az 
üzembehelyezési díjat.

Hitelkártya 
elfogadás

Festék-
keverés

Utánfutó 
kölcsönzés

Ajándék
utalvány % Áruhitel Áfa 

visszatérítés
Törzsvásárlói
program

Euróval 
fizetés

11.990 Ft
Vinchi álló porszívó
VCS-2002 
• vegyes színek
• 600 W
• HEPA szűrő+szivacsszűrő
• hatrétegű szűrőrendszer
298654

26.990 Ft
Vinchi vízszűrős porszívó
VC-601
• 1600 W (névleges)
• vízszűrő+HEPA filter
297822

6.499 Ft már
tól

Alumínium háztartási 
létra „Alu Eco Plus”
• terhelhetőség 

max.120 kg
• 3 fokos   6.499 Ft
• 4 fokos   7.499 Ft
• 5 fokos   8.499 Ft
• 6 fokos 10.990 Ft
• 7 fokos 13.990 Ft
• 8 fokos 15.990 Ft
Tájékoztató jellegű 
felvétel!
224471

csúszásbiztos,
lekerekített élek

Ruhaszárítók
1. Dinamik 12.990 Ft
• szárítófelület: 20 m 
• hosszabbítható
280817
2. Dinamic Color

14.990 Ft
• szárítófelület: 28 m 
• színes
280818

12.990 Ft már
tól

2

1
2

különböző
színekben

1

1

2

2

Ruhaszárítók
• fékes kerekekkel
1. Kinga 6.999 Ft
• 3 szintes 
• 26 m szárítófelület
• 26 kg terhelhetőség
2. Kaja 8.999 Ft
• 4 szintes 
• 35 m szárítófelület
• 35 kg terhelhetőség
282766, 67

6.999 Ft már
tól

B
energia

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

2.999 Ft

Leifheit már az Ön otthonában is!
Elektromos ablaklehúzó 
„Window Vacuum Cleaner”
• akár 30 perc folyamatos 

működés
• felszívja és magában 

tartja a nedvességet
302516

15.990 Ft
Laposfelmosó szett 
„Combi Clean XL”
• a szett tartalma: 

12 L-es vödör
csavarószerkezettel, 
felmosó nyél 
(Click System) és fej

302517

6.999 Ft3.499 Ft
Laposfelmosó 
„Picobello XL”
• 2-fázisú (Micro Duo) 

huzattal
• egyedi nyélbe épített 

csavaró szerkezet
302727

ÚJ!

3.799 Ft
Curver billenős 
szemetesek Flip Bin
• 25 L
• a teteje felfelé nyitható 

illetve billenthető 
• különböző mintákkal 
289101, 02, 03

Curver szemetes 
„Dominic”
• 10 L-es 1.499 Ft
• 25 L-es 2.999 Ft
• szavanna szín
280579, 80

1.499 Ft már
tól

1.

1.399 Ft már
tól

Deko dobozok
1. Stockholm 

• NY, Paris  vagy bőrhatású
7 L   1.399 Ft  22 L   2.999 Ft

289104, 110
2. Amsterdam 
• Miss NY vagy Paris

6 L   1.499 Ft 20 L   2.499 Ft
280510, 11

59.990 Ft
Alkohol desztilláló készülék
• 17 L • réz • inox  
• használható: 

gáz-, elektromos-, 
kerámialapos-, és indukciós 
tűzhelyen egyaránt

280408

14.990 Ft
Cefre- és gyümölcsdaráló
• anyaga: festett acél, vas
• mérete: tölcsér: 27x25,5 cm, 

teljes magassága: 68 cm
• súlya: 6 kg
• tisztítása: semleges 

folyékony mosogatószerrel
293890

Ételtartó doboz szett
• 5 db-os
• műanyag
• színes tetővel
299531

1.399 Ft

2.

https://www.praktiker.hu/start/index/302727
https://www.praktiker.hu/start/index/302517
https://www.praktiker.hu/start/index/302516
https://www.praktiker.hu/start/index/289104
https://www.praktiker.hu/start/index/280510
https://www.praktiker.hu/start/index/298654
https://www.praktiker.hu/start/index/297822
https://www.praktiker.hu/start/index/299531
https://www.praktiker.hu/start/index/280579
https://www.praktiker.hu/start/index/289101
https://www.praktiker.hu/start/index/280979
https://www.praktiker.hu/start/index/282766
https://www.praktiker.hu/start/index/280817
https://www.praktiker.hu/start/index/280818
https://www.praktiker.hu/start/index/224471
https://www.praktiker.hu/start/index/293890
https://www.praktiker.hu/start/index/280408
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Konyhablokk 
„Malaga”
• alsószekrény: 

180x85x60 cm                              
• felsőszekrény: 

240x57x31cm                             
• tabac sonoma tölgy                               
Konyhagépek, mosogató,
csaptelep és dekoráció
nélkül! 
291631

74.990 Ft

Konyhablokk „Renee”
• alsószekrény: 

180x85x60 cm                              
• felsőszekrény: 

240x57x32 cm                             
• san marino tölgy dekor                                 
Konyhagépek, mosogató,
csaptelep és dekoráció
nélkül!
298905

79.990 Ft

Minikonyha
• 2 elektromos fõzõlap • 1 medence 
• hûtõ térfogata: 81/14 L
• energiahatékonysági osztály: A+ 
• energiafogyasztás: 113kWh/év
• zajkibocsátás: 39 dB
• kategória: 6
298714

114.990 Ft
Konyhai gurulós 
tároló „Initial”
• 60x99x40 cm
Dekoráció nélkül!
244044

9.999 Ft

Konyha „Eco”
• alsószekrény: 

120x85x60 cm
• felsõszekrény: 

180x57x31 cm
• csokoládé sonoma 

tölgy dekor
Konyhagépek, mosogató, 
csaptelep és dekoráció nélkül!
302147

42.990 Ft

Mosogató ,,Blancotop ED 8x4”
• króm-nikkel, rozsdamentes • 78x43,5x15 cm
• beépíthető • két medencés
• leeresztő szeleppel és összefolyó készlettel
112740

15.990 Ft9.999 Ft
Mosogató 
• rozsdamentes acél 
• 48x48x15,5 cm
• beépíthető • egymedencés
• lefolyógarnitúrával és szifonnal     
184931

Mosogató körmedencés
• rozsdamentes acél
• 57x45x18 cm • beépíthető
• körmedencés + mini csepptálcás
• 3,5" leeresztővel, ajándék szifonnal
218484

11.990 Ft
Blanconova 6S mosogatótál
• silgránit több színben • 100x50x19/13 cm
• egymedencés + csepptálcás + kis medence
• lefolyógarnitúra  helytakarékos 

csővel, két 3,5"-os szűrőkosaras lefolyó
Vevőrendelésre kapható!
129339, 247979

59.990 Ft már
tól

Mekappa páraelszívó 
„Slimlux”
• 2 motoros • 550 m3/h
• 50 és 60 cm 
• inox • kihúzható
248113, 14

21.990 Ft

ICF beépíthető főzőlapok
„Domino” 
• inox
• 30 cm széles
• 2 főzőzóna
1. elektromos 2500 W 

25.990 Ft
2. gáz 4000 W 

27.990 Ft
259541, 247054

25.990 Ft már
tól

1.

2.

ÚJ!

14.990 Ft
Russel Hobbs
üvegkelyhes turmix
„Desire”
18996-56
• 750W
• 1,5l-es kehely
• 2 sebességfokozat
• beépített biztonsági

funkció
288772

Russel Hobbs Classics sütőlap
19800-56 
• 1500 W 
• sütőfelület: 50x26 cm
• tapadásmentes felület  
296114

15.990 Ft

Russel Hobbs vendégváró 
grill és grillező lap
18603-56 
• 2100 W
• sütőfelület: 19x23cm (grill), 26x24cm (grillező lap)
296112

23.990 Ft

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

https://www.praktiker.hu/start/index/302147
https://www.praktiker.hu/start/index/291631
https://www.praktiker.hu/start/index/298905
https://www.praktiker.hu/start/index/248113
https://www.praktiker.hu/start/index/259541
https://www.praktiker.hu/start/index/184931
https://www.praktiker.hu/start/index/218484
https://www.praktiker.hu/start/index/112740
https://www.praktiker.hu/start/index/129339
https://www.praktiker.hu/start/index/244044
https://www.praktiker.hu/start/index/298714
https://www.praktiker.hu/start/index/288772
https://www.praktiker.hu/start/index/296114
https://www.praktiker.hu/start/index/296112


  
      
      
    

    
 

 

Fenyő lambéria
• B/C osztály 1.599 Ft/m2

• A osztály 1.899 Ft/m2

• 12,5x96 mm 
• különböző hosszban
281211

1.599 Ft már
m2-től

Bútorlap
• 2800x2070x18 mm 
• különböző dekorok
276759, 296132
A termék csak a budapesti,
vecsési, budaörsi, 
nyíregyházi, miskolci, 
szombathelyi, szolnoki, 
zalaegerszegi, kaposvári, 
székesfehérvári 
esztergomi és békéscsabai 
áruházakban kapható!

1.999 Ft már
m2-től

Munkalap
• 2600x600x28 mm
Csak egész táblában értékesítjük!
297149

3.499 Ft /fm

Fenyő 8 kazettás 
beltéri ajtó „Rába”            
• tele ajtó • gerébtokkal 
• III. oszt. 
• 75x210 cm 19.990 Ft
• 90x210 cm 20.990 Ft
Vevőrendelésre: 
• 100x210 cm
Kilincs nélkül!   
284634

19.990 Ft már
tól

Üveg tolóajtó
• savmart edzett üveggel
• üveg méret: 2050x850x8 mm
• alumínium sín
280041

54.990 Ft

Acél biztonsági bejárati 
ajtó „RA12”
• kültérre is alkalmas • 96x205 cm
• ajtószárny vastagsága: 50 mm
• központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
• kőzetgyapot szigetelés: 2,3 W/m²K
• rozsdamentes acél küszöb 
• napi zár • kitekintő    
Kilinccsel!
265169, 70

54.990 Ft

39.990 Ft
Lépcsőházi bejárati 
acél ajtó “RA08“
• 86x205 cm                                                   
• mahagóni dekor                                             
• szárny vastagság: 50mm                                     
• központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít                  
• kitekintő  •napi zár                                                   
• szigetelés: méhsejt szerkezetű papír            
Kilinccsel! 
302217,18

Műanyag bejárati ajtó 
„Odera”
• 100x210 cm • 5 légkamrás
• 5 ponton záródó zárszerkezet
• biztonsági zárbetét
• csincsilla üvegezés
Kilinccsel!
282186, 87

74.990 Ft
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

Antracit szürke

„ZK” ajtóelem
• saroktokkal, fehér ajtólappal
• ideális megoldás garázsba, pincébe,

padlásra és mellékhelyiségekbe 
• különbözô méretekben
• 75x200 cm  34.990 Ft
• 87,5x200 cm 34.990 Ft
• 100x200 cm  35.990 Ft
Kilinccsel!
200530
Antracit szürke színben: 42.990 Ft
293406
Csak a budapesti, budaörsi és vecsési 
áruházakban kapható!

34.990 Ft már
tól 25.990 Ft már

tól

Padlásfeljáró létra 
„Mini Energy” 
• 36 mm vastag ajtólap
• hőszigetelés: 0,82 W/m2K
• 90x60 cm és 90x70 cm
• max. teherbírás: 150 kg
263673, 74

Kifutó modell

Lemezelt beltéri ajtó „Carmen”
• gerébtokkal 
• fehér alapmázolt                                                    
• mintanyomott frontlemez borítás                                     
• 75x210 cm 10.990 Ft 
• 90x210 cm 12.990 Ft
Pallótokos és 
félig üvegezhető 
változatban is 
kapható.  
Kilincs nélkül!
284681

10.990 Ft már
tól

különböző dekorok

15.990 Ft már
tól

5 légkamrás műanyag ablakok
• 5 kamrás 70 mm vastag PVC profil
• Winkhaus vasalat 
• sarokvégtelenített gumitömítés 
• hõszigetelt üvegezés 1,1 W/m2K 
• bukó-nyíló 
• vevőrendelésre középen 

felnyíló bukó-nyíló 
változatban is kapható

Kilinccsel!
Pl.: 
• 60x60 cm 15.990 Ft 
• 90x60 cm     22.990 Ft 
• 90x120 cm   30.990 Ft 
• 120x120 cm 35.990 Ft
282139

17

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

https://www.praktiker.hu/start/index/284634
https://www.praktiker.hu/start/index/302217
https://www.praktiker.hu/start/index/280041
https://www.praktiker.hu/start/index/284681
https://www.praktiker.hu/start/index/265169
https://www.praktiker.hu/start/index/282186
https://www.praktiker.hu/start/index/284311
https://www.praktiker.hu/start/index/200530
https://www.praktiker.hu/start/index/293406
https://www.praktiker.hu/start/index/263673
https://www.praktiker.hu/start/index/282139
https://www.praktiker.hu/start/index/281211
https://www.praktiker.hu/start/index/276759
https://www.praktiker.hu/start/index/297149
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OSB lap
• táblaméret: 2500x1250 mm 
• 10 mm 1.299 Ft/m² 
• 12 mm 1.499 Ft/m² 
• 18 mm 2.099 Ft/m²   
Egész táblában ér tékesítjük!
282511, 13,  15

1.299 Ft már
m2-től399 Ft már

tól

Gyalult fűrészáru 
• lucfenyõ
• különbözõ méretekben
• 4 oldalon gyalult
Az ár a legkisebb
méretre vonatkozik!
272702, 07

Nyír rétegelt lemez
• BB/CP osztály
• 3x1525x1525 mm 1.299 Ft/m2

• 8x1525x1525 mm 2.199 Ft/m2

• 1 tábla: 2,32 m2

Egész táblában ér tékesítjük!
271004, 05

1.299 Ft már
m2-től

Táblásított lucfenyő lap
• B. oszt. • 2500x1220x18 mm 
• 3,05 m²/tábla
265407

3.999 Ft m2

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

Tekercsben 
ér tékesítjük!
280605, 06

349 Ft már
m2-től

hővezetési tényező:
0,039 W/mK499 Ft már

m2-től

Rigips normál gipszkartonlap
• RB 9,5x1200x2000 mm 

499 Ft/m2

• RB 12,5x1200x2000 mm 
559 Ft/m2

Impregnált: 
• RBI 12,5x1200x2000 mm 

949 Ft/m2

Tűzgátló: 
• RF 12,5x1200x2000 mm 

899 Ft/m2

Táblában ér tékesítjük!
224101, 02

549 Ft már
tól

Üvegtégla
• 190x190x80 mm
• különböző 

színekben és 
mintával

294232, 239122, 294229

Horganyzott ereszcsatorna
rendszerelemek 
25-ös
• függőereszcsatorna 
1 m: 799 Ft 2 m: 1.699 Ft
• lefolyócső 1 m: 899 Ft
33-as
• függőereszcsatorna 
1 m: 999 Ft
2 m: 1.999 Ft
•  lefolyócső
1 m: 999 Ft 2 m: 1.999 Ft 
187448, 187452

799 Ft már
tól

Gránit ablakkönyöklő
• 1,8 cm vastag (+/- 2 mm)
• csiszolt
• különböző hosszúságban 

és szélességben
302583,84,85,86

2.999 Ft már
tól

Bitumenes hullámlemez
• vörös, zöld és barna színben
• 2x0,83 m, 1 tábla 1,66 m2

Egész táblában
értékesítjük!
294035

1.399 Ft m2

Poliészter hullámlemez
• natúr és sárga színben 
• 1,5 és 2 m szélességben, 

5 m hosszúságban
Egész tekercsben 
ér tékesítjük!
294182, 84, 294675, 76

1.299 Ft m2

Hobby polikarbonát lemez 
• átlátszó
• egy oldalon UV álló
• 2000x1050x10 mm
• 2,1 m2/tábla
Táblában ér tékesítjük!
295215

2.999 Ft m22.499 Ft m2-

Polikarbonát trapézlemez
• 200x90 cm • 1,8 m2/ tábla
• átlátszó és bronz színben
• UV védett
Egész táblában ér tékesítjük!
288837, 38

10 év garancia

8.299 Ft
Kézikocsi
• több fajta 
281466

teherbírás
150 kg

Építkezési talicska
Horganyzott puttonnyal 
• 85 L 
Festett puttonnyal 
• 60 L  
261810, 186862

12.990 Ft

Előtető „Topaz”
• ívelt • 4 mm 
• 130x70x22 cm 
285504

29.990 Ft

15.990 Ft már
tól

Univerzális létra „Axial”
• teherbírás: 150 kg
3x6
• 1,75 m/3,15 m 

15.990 Ft
3x8
• 2,30 m/4,55 m 

21.990 Ft
3x10
• 2,85 m/6,25 m 

33.990 Ft
261623

Előtető „Rondo”
• ívelt • fehér színben 
• 158x90x28,5 cm
Barna színben vevőrendelésre is kapható!
285501

39.990 Ft

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

https://www.praktiker.hu/start/index/285504
https://www.praktiker.hu/start/index/285501
https://www.praktiker.hu/start/index/187448
https://www.praktiker.hu/start/index/294232
https://www.praktiker.hu/start/index/288837
https://www.praktiker.hu/start/index/295215
https://www.praktiker.hu/start/index/294035
https://www.praktiker.hu/start/index/302583
https://www.praktiker.hu/start/index/224101
https://www.praktiker.hu/start/index/280605
https://www.praktiker.hu/start/index/294182
https://www.praktiker.hu/start/index/272702
https://www.praktiker.hu/start/index/271004
https://www.praktiker.hu/start/index/282511
https://www.praktiker.hu/start/index/265407
https://www.praktiker.hu/start/index/261623
https://www.praktiker.hu/start/index/281466
https://www.praktiker.hu/start/index/261810
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6.499 Ft már
tól

Csaptelep 
család 
„Verona”
229456, 60, 58

12.990 Ft már
tól

Csaptelep család 
Mofém „Karib”
Bidet csaptelep 
vevőrendelésre 
kapható! 
229536

18.990 Ft már
tól

Csaptelep család 
„Grohe Start Eco” 
A zuhany és a 
bidet csaptelep 
vevőrendelésre 
kapható!
259410

Csaptelep család 
„Gamma”
Zuhany  csaptelep 
vevőrendelésre 
kapható!
244789

8.999 Ft már
tól 19.990 Ft már

tól

Kludi csaptelep család 
„D-Vise”
Bidet csaptelep
vevőrendelésre 
kapható!        
242054, 56

7.999 Ft már
tól

Csaptelep család „Next”
259995, 85

Csaptelep 
család 
„Zoé” 
283789

2.999 Ft már
tól

Csaptelep család 
„Omega” 
277735, 277738

5.999 Ft már
tól

27.990 Ft már
tól

„Aquastic” elektromos 
vízmelegítő 
• teljesítmény: 2 kW
• nyitott rendszerû
• 5 literes
• alsó és felső szerelésű
• en. hat. oszt.: A
253954

21.990 Ft

csapteleppel

62.990 Ft már
tól

Hajdu ZV forróvíztároló
•   80 L 1,2 kW-os 62.990 Ft                
• 120 L 1,5 kW-os 84.990 Ft
• vízszintes
• en.hat.oszt.: C 
152972

Törölközőszárítós 
radiátorok
• fehér • íves
• többféle 

méretben
293829, 27

14.990 Ft már
tól

Zuhanyszett
„Raindrop”
• 5 funkciós, 

masszív zuhanyfej
• 150 cm-es gégecsô 
• tar tórúddal
194687

3.999 Ft
Zuhanygarnitúra 
„Kludi Logo 1S” 
• 1 funkciós zuhanyfej
• gégecsô 160 cm 
• tar tórúd
• vízkő eltávolító 

rendszer
299656

13.990 Ft

6.499 Ft
WC tartály „Dömötör Lux”
• öblítés: 0,5-10 L• vízpára elleni szigetelés 
• rövid feltöltési idô
225548

WC tartály „Ocean Eco”
• alacsony szerelésű
• 5-7 literes öblítés 
282049

4.999 Ft8.999 Ft
WC ülőke
• többféle 

mintával
• MDF
262919

WC ülőke
• thermoplast
• fehér és bézs 

színben
• fém 

zsanérral
301222,23

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

13.990 Ft már
tól

Álló WC 
„Alföldi Bázis”          
• mély- és 

laposöblítésű
• hátsó és alsó 

kifolyású
• kerámia
220198

6.999 Ft
Álló WC „President”
• mélyöblítésű 
• alsó vagy 

hátsó kifolyású
259569, 70

Kézmosó és kerámiamosdó 
„Alföldi Bázis” 
• többféle méretben 
• szifontakaró: 9.999 Ft
• mosdóláb: 10.990 Ft
220733, 302266

5.999 Ft már
tól5.999 Ft már

tól

Kerámiamosdó „President”
• 45 cm 5.999 Ft • 55 cm 6.999 Ft
• 60 cm 7.499 Ft
Mosdóláb és szifontakaró 7.999 Ft
Csaptelep nélkül!
259562, 63, 64

2 év garancia

„Perla EU” elektromos bojler 
• külső hőfokszabályozó     
• 1,5 kW-os fűtőszál        
• 8 baros biztonsági 

szelep 
• zománcozott tartály
•   50 L 27.990 Ft
•   80 L 29.990 Ft
• 100 L 35.990 Ft     
• en. hat. oszt.: D
298925

Zuhanygarnitúra
„Passion Satin”
• 52x120 cm 
• fejzuhany • kézizuhany
• 4 funkciós zuhanyfejjel
• szappantartó
263592

21.990 Ft

ÚJ!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

https://www.praktiker.hu/start/index/283789
https://www.praktiker.hu/start/index/277735
https://www.praktiker.hu/start/index/229456
https://www.praktiker.hu/start/index/259995
https://www.praktiker.hu/start/index/244789
https://www.praktiker.hu/start/index/229536
https://www.praktiker.hu/start/index/259410
https://www.praktiker.hu/start/index/242054
https://www.praktiker.hu/start/index/259562
https://www.praktiker.hu/start/index/220733
https://www.praktiker.hu/start/index/194687
https://www.praktiker.hu/start/index/299656
https://www.praktiker.hu/start/index/263592
https://www.praktiker.hu/start/index/220198
https://www.praktiker.hu/start/index/259569
https://www.praktiker.hu/start/index/301222
https://www.praktiker.hu/start/index/290363
https://www.praktiker.hu/start/index/262919
https://www.praktiker.hu/start/index/282049
https://www.praktiker.hu/start/index/225548
https://www.praktiker.hu/start/index/293829
https://www.praktiker.hu/start/index/253954
https://www.praktiker.hu/start/index/298925
https://www.praktiker.hu/start/index/152972


20

Szögletes zuhanykabin 
• 80x80 vagy 90x90 cm 
• 4 mm-es víztiszta üveggel
• tálca nélkül
279984, 86

25.990 Ft
Íves zuhanykabin
• 80x80 cm
• 90x90 cm 45.990 Ft
• 4 mm-es víztiszta üveggel
• fehér alumínium profilok
283758, 57

44.990 Ft már
tól 57.990 Ft

Íves zuhanykabin
• 90x90 cm • fehér profilok
• 5 mm-es széles csíkos 

biztonsági üveggel
• beépített ülõkével 
• leeresztõ szelep 
279996

Íves zuhanykabin
• 90x90 cm 
• 5 mm-es füstszínű biztonsági üveg 
• króm profil 
• tálca nélkül 
297296

37.990 Ft

mélytálcástálcával

Íves aszimmetrikus sarokkabin
• 70x90 cm • jobbos/balos
• 5 mm-es biztonsági üveggel
Zuhanygarnitúra nélkül!
284851, 284850

74.990 Ft
Íves sarokkabin „Smartflex” 
• 80x80x195 cm 99.990 Ft
• 90x90x195 cm 109.990 Ft
• 6 mm-es biztonsági üveggel
• 2 nyíló ajtó • tálca nélkül
Zuhanyprogram nélkül!
Vevőrendelésre kapható!
283944, 45

99.990 Ft már
tól 119.990 Ft

Hidromasszázs 
zuhanykabin elektronikás
• 90x90x210 cm • 4 mm-es biztonsági üveggel
• fehér üveg hátfal • 6 fúvóka 
259649

59.990 Ft
Hidromasszázs sarokkád „Menorca”
• 140x140x58 cm • valódi szaniterakril 
• 5 testmasszírozó oldalfúvóka
• le- és túlfolyó garnitúrával
• kádlábbal
A kád ára rendszerrel 
139.900 Ft
Vevőrendelésre!
273601, 275307

Szögletes zuhanytálca
• acéllemez 
• 90x90 cm 
220384

16.990 Ft már
tól

Digitális személymérleg
• üveg • LCD kijelző
• max. 180 kg
295138

Fürdőszobaszőnyeg 
„Silver”
• 80x50 cm 
• többféle színben
264506

2.799 Ft

2.999 Ft

tálcával mélytálcás

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

https://www.praktiker.hu/start/index/279984
https://www.praktiker.hu/start/index/297296
https://www.praktiker.hu/start/index/283758
https://www.praktiker.hu/start/index/279996
https://www.praktiker.hu/start/index/284851
https://www.praktiker.hu/start/index/283944
https://www.praktiker.hu/start/index/259649
https://www.praktiker.hu/start/index/220384
https://www.praktiker.hu/start/index/273601
https://www.praktiker.hu/start/index/264506
https://www.praktiker.hu/start/index/295138
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33,5 cm

19
0 

cm

120 cm

99.990 Ft
Fürdőszobabútor „Paola”
• mosdó-alsószekrény 

3 ajtóval, 2 fiókkal 
• márvány lap beépített 

mosdóval
• tükör oldalszekrénnyel
• halogén világítással 

en.hat.oszt.: A++ - E
Csaptelep és 
dekoráció nélkül!
253479

86
 c

m
85

 c
m

78 cm

45
 cm

75.990 Ft
Fürdőszobabútor
„Devon 80”
• tükör világítással 

16.000 Ft 
• alsószekrény, 

mosdóval 59.990 Ft 
• festett MDF  
• en. hat. oszt : A++-D 
Csaptelep nélkül! 
250817, 21

Fehér

Dió

88
 c

m
47

 c
m

40 cm

22
 cm

öntött márvány
mosdóval 

Fürdőszobabútor 
„Fantasy”
• fehér, dió és 

juhar színben
• tükörrel 
• függesztett 

alsószekrény
Csaptelep nélkül!
234381

27.990 Ft

71
,5

 c
m

89
,5

 c
m

58 cm

52,5 cm

32.990 Ft már
tól

Fürdőszobabútor 
• MDF 
• 58, 68 és 75 cm széles

bútorral 
• tükörrel, mosdóval
• világítással en. hat.

oszt.: D-E
Kiegészítő oldalszekrényt 
keresse áruházainkban!
241848, 241677

86 cm

71
 c

m
88

 c
m

44.990 Ft
Fürdőszobabútor
„Bianco 85”
• mosdóval, világítással

en.hat.oszt.: 
A+ - E, tükörrel 44.990 Ft

Kiegészítő szekrények: 
• felsőszekrény: 1 ajtós,

felfüggeszthető 8.499 Ft
• midiszekrény: 1 ajtós és

1 fiókos 13.990 Ft
• magasszekrény: kétféle

21.990 Ft-tól
Csaptelep nélkül! 
259358

36 cm 35
 cm

19
2 

cm

Forgatható magasszekrény 
• tükörrel, akasztóval, 

fiókkal, polccal
• fehér
281905

36.990 Ft

82
 c

m
73

 c
m

56 cm

54 cm

32
 cm

Fürdőszobabútor 
„Anca” 
• fa 
• mosdóval 

és tükörrel
Csaptelep nélkül!
257808

39.990 Ft

Fürdőszobai kiegészítő 
család „Rubber”
• gumi bevonatú, 

kerámia
• kék színben is
280261, 62

1.499 Ft már
tól1.799 Ft már

tól

Tükör
• többféle méretben 

és formában, 
mart mintával is 

295326, 28

60
 c

m

80 cm 17 cm

15.990 Ft
Tükrösszekrény  „Romantika”
• MDF 
• 2 ajtós 
• en.hat.oszt.: 

A+ - E
Dekoráció 
nélkül!
200995

25
 cm

72
 c

m

63 cm

Fürdőszobai
kiegészítők
284226

1.199 Ft már
tól

12.990 Ft

Mosdó alsószekrény „JOLI 50”
• mosdóval         
• kétajtós         
Csaptelep nélkül!
295365

8
6

 c
m

50 cm 40
 cm

25
 cm

72
 c

m

31 cm

1

Fali szekrény
• fényes fehér front 
• krómozott 

mûanyag 
fogantyú

1. egyajtós fali 
szekrény 
8.999 Ft

2. kétajtós fali 
szekrény 
15.990 Ft

290198, 99

8.999 Ft már
tól

2

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

https://www.praktiker.hu/start/index/200995
https://www.praktiker.hu/start/index/290198
https://www.praktiker.hu/start/index/295365
https://www.praktiker.hu/start/index/280261
https://www.praktiker.hu/start/index/284226
https://www.praktiker.hu/start/index/295326
https://www.praktiker.hu/start/index/234381
https://www.praktiker.hu/start/index/241848
https://www.praktiker.hu/start/index/257808
https://www.praktiker.hu/start/index/281905
https://www.praktiker.hu/start/index/259358
https://www.praktiker.hu/start/index/250817
https://www.praktiker.hu/start/index/253479
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Fali csempe 
• bézs és szürke színben  
• I. osztály
• 20x25 cm 
Bordűr 
• 4,4x20 cm 

349 Ft/db
280878

1.299 Ft m2

Csempecsalád „Panama”
• I. osztály 
• bézs, barna, tégla színben
• bõrhatású mintázattal
Fali csempe
• 20x30 cm 2.399 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 2.599 Ft/m2

Bordűr
• 5x30 cm 649 Ft/db
Dekorcsempe
• 20x30 cm 

1.299 Ft/db
229185, 83

2.399 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Kitti”
• lila, zöld és kék színben
• I. osztály
Fali csempe
• 25x40 cm 

2.799 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 

3.299 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x40 cm 

1.199 Ft/db 
vagy 3.299 Ft/m2

293347

2.799 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Suzy”
• I. osztály
• világos és sötét bézs 

színben
Fali csempe
• 25x40 cm

2.599 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm

2.999 Ft/m2

Mozaik
• 25x40 cm

3.999 Ft/m2

Bordűr
• 4,6x25 cm

499 Ft/db
300860

2.599 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Euforia”
• I. osztály
• többféle színben
Fali csempe
• 25x40 cm 3.199 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 33,3x33,3 cm 

3.299 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x40 cm 

1.899 Ft/db-tól
Bordûr
• 8,5x40 cm 1.199 Ft/db  
273888

3.199 Ft már
m2-től

Fali csempe „Passpartout”
• I. osztály
• mozaik jellegű
• 34x34 cm
292985

1.899 Ft m2

Csempecsalád
„Calvados”
• I. osztály
• bézs
Fali csempe
• 25x40 cm 

3.899 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 3.299 Ft/m2

Dekorcsempe
• 20x50 cm 4.399 Ft/m2

299283, 81

3.299 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Albero”
• I. osztály 
• fa hatású mintázat 
• többféle színben 
Fali csempe 
• 20x50 cm 3.699 Ft/m2-től
Beltéri padlólap 
• 20x50 vagy 25x50 cm

3.699 Ft/m2-től
Mozaik
• 20x50 cm 

3.999 Ft/m2-től
293029, 30

3.699 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Ira”
• I. osztály
Fali csempe
• bézs, barna, zöld, 

sötétzöld színben
• 25x40 cm 
Padlólap
• barna, zöld 

színben
• 33x33 cm 
Bordűr
• 25x5,2 cm 

499 Ft/db
275542, 43

2.199 Ft m2

2.799 Ft már
m2-től

Csempecsalád
„Woodshine”
• oro, noce és bianco színben
• I. osztály
Fali csempe
• 25x40 cm 2.799 Ft/m2

Gres padlólap
• bel- és kültérre • fagyálló
• 33,3x33,3 cm

3.299 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x40 cm 999 Ft/db
Bordûr
• 4x40 cm 799 Ft/db
283854

Csempecsalád
„Gryfin”
• I. osztály
• világos/sötét szürke
Fali csempe
• 25x40 cm

2.799 Ft/m2

strukturált: 2.999 Ft/m2-től
Beltéri padlólap
• 33,3x33,3 cm

2.799 Ft/m2

Középdekor
• virágmintás
• 25x40 cm 1.499 Ft/db
300681

2.799 Ft már
m2-től

Csempecsalád
„Carneval/Majolika”
• matt fehér, mintás
• I. osztály
Fali csempe
• 20x60 cm

4.299 Ft/m2-től
Gres padlólap
• kül- és beltéri
• fagyálló
• 30x30 cm

3.299 Ft/m2

Dekor
• 20x60 cm 4.499 Ft
301057

3.299 Ft már
m2-től

ÚJ!

https://www.praktiker.hu/start/index/300681
https://www.praktiker.hu/start/index/301057
https://www.praktiker.hu/start/index/280878
https://www.praktiker.hu/start/index/292985
https://www.praktiker.hu/start/index/275542
https://www.praktiker.hu/start/index/229185
https://www.praktiker.hu/start/index/300860
https://www.praktiker.hu/start/index/283854
https://www.praktiker.hu/start/index/293347
https://www.praktiker.hu/start/index/273888
https://www.praktiker.hu/start/index/299283
https://www.praktiker.hu/start/index/293029
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Gres padlólap „Cordoba”
• többféle színben 
• I. osztály • bel- és kültéri 
• 30x30 cm 2.299 Ft/m2

Padlódekor
• bézs és tégla 

színű 30x6 cm 1.199 Ft/db
239523, 261394

2.299 Ft m2

Padlólap „Rio”
• I. osztály 
• beltéri
• 30x30 cm 
293015

1.999 Ft m2

Gres padlólap „Maximo”
• I. osztály • bel- és kültéri
• 30x30 cm 
• cotto és verde színben
290864

1.899 Ft m21.499 Ft m2

Gres padlólap
• I. osztály 
• 30x30 cm
• bel- és kültéri
227683, 336

Gres padlólap „Amonit”
• barna és vörös színben 
• I. osztály • bel- és kültéri 
• 32,6x32,6 cm
246574, 249954

2.399 Ft m2

1.199 Ft m2

Padlólap „Piatra”
• I. osztály 
• beltéri 
• 34x34 cm
238916

1.799 Ft m2

Padlólap „Vitina”
• I. osztály • beltéri
• 34x34 cm 
292992

2.199 Ft m2

Padlólap 
„Cherry Wood”
• I. osztály
• beltéri
• famintás
• 34x48 cm
301119

Padlólap „Country”
• többféle színben 
• I. osztály 
• bel- és kültéri
• 31x62 cm 
280985

3.699 Ft m2

Gres padlólap 
„Antique Wood tek”
• I.osztály
• bel- és kültéri
• 30x60,4 cm
300775

4.299 Ft m2

Gres padlólap 
„Rock Sand”
• I. osztály
• bel- és kültéri
• homokszínű
• 30x60 cm
300928

3.799 Ft m2

„Coral beige”

3.299 Ft m2

Gres padlólap „Suaro”
• famintás • I. osztály
• bel- és kültéri
• 42x42 cm
300954

Gres padlólap „Texas”
• I. osztály
• világos barna, barna
• bel- és kültéri
• 20x60 cm

4.799 Ft/m2

Padlódekor
• 20x60 cm 

5.499 Ft/m2
Egyes áruházainkban
vevőrendelésre kapható!
301058

4.799 Ft már
m2-től

4.999 Ft már
m2-től

Falburkolók
„Coral beige”

• beltéri  4.999 Ft/m2

„Woodstone cherry”
• bel-és kültéri  7.499 Ft/m2

295677, 76

Mattone Antico
falburkoló 
• bel- és kültéri 
• 31x62 cm
• téglavörös
293103

4.799 Ft m2

Gres padlólap „Garden”
• I. osztály
• bel- és kültéri
• 32,5x32,5xcm
• kőmintás
285134

1.799 Ft m2

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

https://www.praktiker.hu/start/index/285134
https://www.praktiker.hu/start/index/295677
https://www.praktiker.hu/start/index/293103
https://www.praktiker.hu/start/index/238916
https://www.praktiker.hu/start/index/292992
https://www.praktiker.hu/start/index/293015
https://www.praktiker.hu/start/index/301119
https://www.praktiker.hu/start/index/227683
https://www.praktiker.hu/start/index/290864
https://www.praktiker.hu/start/index/239523
https://www.praktiker.hu/start/index/246574
https://www.praktiker.hu/start/index/300954
https://www.praktiker.hu/start/index/280985
https://www.praktiker.hu/start/index/300928
https://www.praktiker.hu/start/index/300775
https://www.praktiker.hu/start/index/301058
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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
.praktiker.hu 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.

LF1 mélyalapozó
• nedvszívó alapfelületekre
• aljzatkiegyenlítők alá is
• anyagszükséglet: 

kb. 0,10 – 0,15 kg/m2

• 5 kg: 9.999 Ft  
1 kg: 1.999,80 Ft

• 1 kg: 2.499 Ft
73684, 85

2.499 Ft már
tól

ST 15 Önterülő aljzatkiegyenlítő
• CT-C25 F5 minõsítésû 
• beltéri • padlófűtésre is 
• 3-15 mm rétegvastagságban
• 25 kg  1 kg 107,96 Ft
273003

2.699 Ft zsák899 Ft zsák

Weber szárazbeton
• 30 kg 

1 kg 29,97 Ft
228391

1.099 Ft zsák

Baumit esztrich
• 40 kg 

1 kg 27,47 Ft
222762

„Praktibau”
falazóhabarcs
• 25 kg 1 kg 23,96 Ft
285593

599 Ft zsák

Ceresit CE40 fugázó
• 5 féle színben
• 5 kg  1 kg 519,80 Ft
• színazonos szilikon 999 Ft-tól 

280 ml   1 L 3.567,86 Ft -tól 
294854

2.599 Ft

1.699 Ft már
zsáktól

Széria beltéri glett
• 0-10 mm
• 5 kg 1.699 Ft 

1 kg 339,80 Ft  
• 25 kg 4.899 Ft 

1 kg 195,96 Ft
237541, 42

„Zwaluw Mammut” 
ragasztó
• panelek, falécek, 

ablakpárkányok, 
küszöbök, tükrök 
és építési 
szigetelőanyagok 
ragasztásához

• 25 ml 749 Ft
1 L 29.960 Ft

• 290 ml 1.799 Ft
1 L 6.203,44 Ft

294909, 10

749 Ft már
tól

,,Mester” termékek
• szilikon tömítő 

ragasztó
• szaniter fugázó 

és tömítő
• gyorskötő akril tömítő
• 310 ml  

1 L 2.093,54 Ft-tól
295201

649 Ft már
tól

„Zwaluw 1-K” kenhető vízszigetelés 
• beltéri felhasználásra
• függőleges és vízszintes felületekre
• fürdőszobába, zuhanyzóba, 

falra és padlóra
• 5 kg 1 kg 1.279,8 Ft
294983

6.399 Ft

Calmit mészhidrát
• 25 kg  

1 kg 55,96 Ft
215294

1.399 Ft zsák

Baumeister 
purhab 
• 750 ml

1 L 1.465,33 Ft  
135539

1.099 Ft

1.299 Ft zsák

„Baumacol ProPlus” 
csemperagasztó
• vékonyágyas 
• kerámia fal- és 

padlólapok, greslapok 
valamint 
mozaikok 
ragasztására 
is alkalmas

• 25 kg 
1 kg 51,96 Ft 

285425

„Praktibau”
csemperagasztó
• 25 kg

1 kg 35,96 Ft 
285596

899 Ft zsák

1.799 Ft
Mapetherm hőszigetelő
ragasztó
• egykomponensű 

cementkötésű 
habarcs hőszigetelő 
táblák és felületi 
hőszigetelő 
rendszerek 
ragasztására 
és simítására

• 25 kg  1 kg 71,96 Ft
282026

Weber flexibilis 
csemperagasztó
• bel- és kültérre 
• padlófûtéshez 

is alkalmas
• 25 kg 

1 kg 79,96 Ft
218425

1.999 Ft zsák

1.199 Ft már
zsák-tól

Baumit Uni vakolat
• 25 kg
• szürke: 1.199 Ft

1 kg 47,96 Ft
• fehér: 1.599 Ft 1 kg 63,96 Ft
294592, 93

999 Ft zsák

„Praktibau” kézi vakolat 
• 25 kg 1 kg 39,96 Ft 
285595

Weber könnyített
alapvakolat
• felhasználásra kész
• külső és belső

felületekre
• jó hőszigetelő

képességel 
• 40 kg

1 kg 49,97 Ft
211779

1.999 Ft zsák

Ceresit CX5 betonjavító
• gyorskötésű javító és szerelőhabarcs 
• vasbeton szerelési 

munkákhoz, betonkitörések 
utólagos kitöltésére

• fagyalló 
• 5 kg 1 kg 459,8 Ft 
295541

2.299 Ft zsák

Adesilex P9 Express csemperagasztó
• szürke
• bel- és kültérre
• kerámia és 

nedvességre nem érzékeny
burkolólap, 
mozaik ragasztására

• falra, padlóra, mennyezetre
• 25 kg  1 kg 239,96 Ft
301869

5.999 Ft

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

ÚJ!
Rigips ProMix Finis 
és ProMix Mega
• 15 kg  1 kg 286,60 Ft-tól  
Promix Finis:
• finomszemcsés 

glettelő anyag végső 
felületképzéshez 

ProMix Mega:
• hézagolásra 

és felületek végső 
simítására szolgáló 
felhasználásra kész 
pasztaszerű anyag 

302895, 97 

4.299 Ft már
tól

https://www.praktiker.hu/start/index/285593
https://www.praktiker.hu/start/index/285595
https://www.praktiker.hu/start/index/294592
https://www.praktiker.hu/start/index/237541
https://www.praktiker.hu/start/index/211779
https://www.praktiker.hu/start/index/285596
https://www.praktiker.hu/start/index/285425
https://www.praktiker.hu/start/index/218425
https://www.praktiker.hu/start/index/301869
https://www.praktiker.hu/start/index/228391
https://www.praktiker.hu/start/index/222762
https://www.praktiker.hu/start/index/215294
https://www.praktiker.hu/start/index/295541
https://www.praktiker.hu/start/index/273003
https://www.praktiker.hu/start/index/295201
https://www.praktiker.hu/start/index/294909
https://www.praktiker.hu/start/index/135539
https://www.praktiker.hu/start/index/73684
https://www.praktiker.hu/start/index/302895
https://www.praktiker.hu/start/index/282026
https://www.praktiker.hu/start/index/294854
https://www.praktiker.hu/start/index/294983
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Mennyezeti ventilátor
„CF-1056”
• 4 megfordítható ventilátor lapát 
• átmérő: 105 cm
• teljesítményfelvétel: 

lámpa: 
1 x max. 60 W, 
ventilátor: 50 W 

• húzókapcsolóval,
állítható forgásirány 

• zajszint 53 dB
• fényforrás nélkül 

értékesítjük
300782

16.990 Ft már
tól

5.999 Ft
Álló ventilátorok 
„SF 40”
• 45 W
• magasság: 100-130 cm,

40 cm lapátátmérő
• 3 sebesség fokozat
• rögzített állapot 

vagy forgó mozgás (90°)
• állítható fejdőlésszög
• fehér, szürke lapáttal
288627

Orion léghűtő
„OAC-02”
• teljesítmény: 60 W • 10 L víztartály
• 3 sebességfokozat • 7,5 órás időzítő
• méret: 43x33x68 cm
• üzemmódok:

hűtés, párásítás, porlekötés, szagtalanítás
• távirányítóval
„OACH-18”
• hűtő-fűtő 2000 W 21.990 Ft
302393, 302397

19.990 Ft

Mennyezeti ventilátor
„CF-1356”
• 5 megfordítható ventilátor lapát 
• átmérő: 135 cm
• teljesítmény: 60 W 
• húzókapcsolóval
• fa hatású kivitel, 

antikolt réz díszítéssel
• állítható forgásirány 
• zajszint 48 dB
300783

18.990 Ft

Asztali ventilátor
• 45 W • átmérő: 30 cm
• 76 dB (A) zajszint
• 3 fokozatban szabályozható
• 35 cm magas
• rögzített vagy forgó 

mozgás 90 fokban
• fehér
288628

4.599 Ft

51.990 Ft
Párásító ventilátor 
„OIF-SM26”
• kül- és beltéren is használható
• 65 cm, max. 230 W
• 3 sebességfokozat
• 36 L víztartály, 8 óra 

működés/1 tartály
• oszcillálás 90 fokban, 

állítható ventilátor 
dőlés szög 30 fokban

• vízpermetezés, hűtés, 
párásítás és portalanítás

• hőmérséklet csökkenés 
4-8 celsius fok, 
működési terület: 30-50 m2

291754

99.990 Ft
COMFEE helyi légkondicionáló
berendezés
• hűtőteljesítmény: 3,5 kW
• tápfeszültség: 220-240 V, 50 Hz, 

1 fázis
• ajánlott helyiség méret: 18-29 m2

• működési tartomány: 17-35°C
• hangteljesítményszint: 65 dB(A)
302243

38.990 Ft
Párásító ventilátor 
• 90 W • 40 cm 
• fekete, ezüst
• víztartály: 3,1 L 

14 óra párásítás
• távirányítóval, érintőképernyős
• 12 órás időzítés, ionizátorral
• szúnyogriasztó funkció
• kapcsolható oszcilláció
• 3 sebesség/3 párásítási erősség
Nyíregyházi, szolnoki, zalaegerszegi, 
kaposvári, békéscsabai és esztergomi 
áruházainkban nem kapható!
301471, 72

99.990 Ft már
tól

Oszlopventilátor
• magasság: 80 cm
• teljesítmény: 45 W
• 3 sebesség fokozat
• fehér
301470

9.999 Ft
Inverteres split klíma „Airfel”
• hűtő kapacitás: 3,5 kW A++

• fűtő kapacitás: 2,9 kW A++

• zajszint (kültéri/beltéri): 38/60 dB
• beltéri/kültéri: 80,5x19,4x28,5 cm/77x30,6x55,5 cm
• hűtőközeg: R410A
• hűtési jóságfok (SEER): 6,1 • fűtési jóságfok (SCOP): 4,6

99.990 Ft
301863
• hűtő kapacitás: 5,3 kW A++

• fűtő kapacitás: 4,6 kW A+++

• zajszint (kültéri/beltéri): 36/63 dB
• beltéri/kültéri: 95,7x21,3x30,2 cm/

80x33,3x55,4 cm• hűtőközeg: R410A
• hűtési jóságfok (SEER): 6,5
• fűtési jóságfok (SCOP): 5,1

169.990 Ft
301864

már
tól

https://www.praktiker.hu/start/index/288628
https://www.praktiker.hu/start/index/301470
https://www.praktiker.hu/start/index/301863
https://www.praktiker.hu/start/index/288627
https://www.praktiker.hu/start/index/301471
https://www.praktiker.hu/start/index/291754
https://www.praktiker.hu/start/index/300782
https://www.praktiker.hu/start/index/300783
https://www.praktiker.hu/start/index/302393
https://www.praktiker.hu/start/index/302243
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Szolár lámpa 
műanyag 
leszúrható
• műanyag, fekete
• magasság: 38,5 cm 
• fej átmérője: 8,5 cm
• klasszikus stílus
299837

799 Ft
Szolár lámpa 
leszúrható
• réz színben
• magasság: 41 cm, 

fej átmérője: 10,5 cm
• rozsdamentes 

acél/műanyag
299840

899 Ft

Szolár leszúrható
• fekete
• átmérő: 11 cm,

teljes magasság 
leszúróval együtt: 
35,5 cm

• műanyag
299660

599 Ft

Kültéri fali lámpa „Milton”
• fekete, acél, barna, 

antik zöld színben
• E27, 1x max. 60 W
• fényforrás nélkül
• en.hat.oszt. A++ - E

fényforrással kompatibilis
163618, 23

8.499 Ft már
tól

Kültéri lámpacsalád „Creek” 
• fekete • fali 5.999 Ft
• függeszték 5.999 Ft
• E27 max. 60 W
• fényforrás nélkül értékesítjük
• en.hat.oszt: A++ - E

fényforrással kompatibilis
293838, 39, 45

5.999 Ft már
tól

Szolár lámpa 
leszúrható
• réz színű
• rozsdamentes acél
• magasság: 38,5 cm, 

fej átmérője: 5,5 cm
299839

599 Ft
Szolár leszúrható
• átmérő: 10,5 cm, 

teljes magasság: 41 cm
• rozsdamentes 

acél és műanyag
299663

699 Ft
Szolár lámpa leszúrható
• rozsdamentes acél
• magasság: 36 cm
• fej átmérője: 4,6 cm
299835

399 Ft

5.999 Ft már
tól

Kültéri falilámpa „Cerno”
• E27, 60 W
• rozsdamentes acél
• mozgásérzékelővel: 7.999 Ft
• fényforrás nélkül értékesítjük
• en.hat.oszt. A++ - E

fényforrással kompatibilis
291318, 19

Kültéri falikar „Onja”
• E27 60 W • fekete, fehér és ezüst színben
• 22 cm széles • 15,5 cm magas
• fényforrás nélkül értékesítjük
• en. hat. oszt.: A++ - E 

fényforrással 
kompatibilis

247182

5.499 Ft1.999 Ft már
tól

Kültéri lámpacsalád „Stelo”
• E27 40 W • inox
• fali 1.999 Ft
• fényforrás nélkül ér tékesítjük
• en.hat.oszt.:

A++ - E fényforrással
kompatibilis

233007

2.499 Ft már
tól

Slim LED fényvető
• IP 65
• 120° beesési szög
• 3000 K
• 10 W 2.499 Ft
• 30 W 8.499 Ft
• 50 W 9.999 Ft
• a lámpatest beépített fényforrást

tar talmaz mely nem cserélhető
• en.hat.oszt: A+

296229

LED hordozható 
akkumulátoros reflektor
• IP44 • 10 W 750 lm 6.799 Ft
• 22 W 1500 lm 8.799 Ft
• a lámpatest beépített 

fényforrást tartalmaz, 
mely nem cserélhető

• en.hat.oszt.: A
298941

6.799 Ft már
tól

999 Ft
Szolár lámpa színes 
üvegmozaik dísszel
• zöld, kék, fuchsia, piros színben
• leszúrható
• magasság: 38 cm
• fej átmérője: 7,5/6,5 cm
• rozsdamentes acél
299836

4.499 Ft
LED fényvető mozgásérzékelővel 
• 10 W• 500 Lm • 4000K • IP44 
• 120° beesési szög
• energiatakarékos
• beépített LED lámpa, 

nem cserélhető
296234

https://www.praktiker.hu/start/index/296229
https://www.praktiker.hu/start/index/296234
https://www.praktiker.hu/start/index/298941
https://www.praktiker.hu/start/index/233007
https://www.praktiker.hu/start/index/291318
https://www.praktiker.hu/start/index/247182
https://www.praktiker.hu/start/index/293838
https://www.praktiker.hu/start/index/163618
https://www.praktiker.hu/start/index/299835
https://www.praktiker.hu/start/index/299660
https://www.praktiker.hu/start/index/299839
https://www.praktiker.hu/start/index/299663
https://www.praktiker.hu/start/index/299837
https://www.praktiker.hu/start/index/299840
https://www.praktiker.hu/start/index/299836
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13.990 Ft
LED  mennyezeti 
lámpa „Farella”
• 4x3 W, GU10
• fényforrással értékesítjük

en.hat oszt.: A+

• en.hat.oszt.: A++ - B 
fényforrással kompatibilis

283769, 70

Mennyezeti lámpa „Dolly”
• E27 60 W
• 23,5 cm átmérő
• fehér és króm/fehér
• fényforrás nélkül értékesítjük
• en.hat.oszt.: A++ - E fényforrással

kompatibilis
291360, 62

5.999 Ft

7.999 Ft
Beépíthető LED szett
• GU10 • 3x2,5 LED
• fehér és matt nikkel
• fényforrással ér tékesítjük: 
en.hat.oszt.: A++

• en.hat.oszt.: A++ - E 
fényforrással 
kompatibilis

280452, 291325

899 Ft
Mennyezeti lámpa „Mars”
• E27 60 W • 3 féle mintával
• átmérő: 25 cm
• fényforrás nélkül 

értékesítjük
• en.hat.oszt.: A++ - E 

fényforással 
kompatibilis

291922

LED  mennyezeti lámpa
„Cabo 1”
• 4x3 W, GU10
• szögletes • kerek
• fényforrással értékesítjük 

en.hat.oszt.: A+

• en.hat.oszt.:A++-B
fényforrással 
kompatibilis

283773, 71

18.990 Ft
Csillár „Junior”
• E27 60 W
• 3 ágú 8.999 Ft
• 5 ágú 9.999 Ft
• fényforrás nélkül 
ér tékesítjük

• en.hat.oszt.: A++ - E 
fényforrással 
kompatibilis

187234, 149293

8.999 Ft már
tól

1.299 Ft már
tól

„Valena Life”
kapcsolócsalád 
Csak budapesti, győri,
miskolci, budaörsi és
vecsési áruházunkban
kapható!
Egyes típusok vevőrendelésre!
295986, 296024

LED gömb izzó
• teljesítmény: 10 W= 

hagyományos izzó 60 W 
• sugár: 270° 
• színhõmérséklet: 3000K
• színvisszaadás: >80 
• teljesítmény tényezõ: >0.5 
• LED élettartam: 20000 óra
• 10 kWh/1000 h 
285421

999 Ft

Beépíthető LED lámpa „Fueva1”
• 2,5W LED 3000K
• kerek: 8,5 cm 
• szögletes: 8,5×8,5cm
• fényforrással ér tékesítjük:
en.hat.oszt.: A++

• en.hat.oszt.: A++ - E
fényforrással
kompatibilis

300202, 12

2.999 Ft már
tól

10W, 806 lm

https://www.praktiker.hu/start/index/295986
https://www.praktiker.hu/start/index/285421
https://www.praktiker.hu/start/index/280452
https://www.praktiker.hu/start/index/291922
https://www.praktiker.hu/start/index/291360
https://www.praktiker.hu/start/index/300202
https://www.praktiker.hu/start/index/187234
https://www.praktiker.hu/start/index/283769
https://www.praktiker.hu/start/index/283773
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66.990 Ft
Nappali fal „Sakura”
• 300x190x42 cm 
• sonoma tölgy/

fehér dekor
Dekoráció nélkül!
288659

129.990 Ft
Nappali fal „Morava”
• 320x216x53 cm
• sonoma tölgy/kávé dekor
• világítással, en. hat. oszt: A++

Dekoráció nélkül!
294794

Kanapé „Lincoln”
• 203x81x106 cm
• fekvőfelület: 160x203 cm
• hullámrugón poliészter 

habszivacs+hideghab 
topper kárpitozás, amely 
kiváló kényelmet biztosít, 
beülésnél illetve ágyfunkciónál

• 6 db párnával
299329

149.990 Ft
ággyá 
alakítható

Kanapé „Malpensa” 
• 220x95x102 cm                
• barna kárpitozott ülőfelület 
• bézs műbőr karfa 
• fekvőfelület: 122x188 cm      
• 2 db párnával                
289917

79.990 Ft
ággyá 
alakítható89.990 Ft

Sarokkanapé
„Loretta”
• 223x78x151cm 
• fekvőfelület: 

136x200 cm
• műszálas szövettel, 

szivacs betéttel
• 3 db nagy- és 

2 db kis párnával
277794

Nappali fal
„Clou”
• 220,4x177,5x41,3 cm
• sonoma tölgy/denver 

tölgy dekor
Dekoráció nélkül!
265693

34.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/289917
https://www.praktiker.hu/start/index/277794
https://www.praktiker.hu/start/index/299329
https://www.praktiker.hu/start/index/265693
https://www.praktiker.hu/start/index/288659
https://www.praktiker.hu/start/index/294794
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5.999 Ft már
tól

Elemes bútorcsalád 
„Flora”
Ágykeret 
• 204x70x184 cm
• dió dekor/szürke MDF lábak 
16.990 Ft

284542
Éjjeliszekrény 
• 39x55x35 cm
• dió dekor 5.999 Ft
284543
Komód
• 85x87x44 cm
• dió dekor 19.990 Ft
284544
Gardróbszekrény 
• 201x212x57 cm
• dió dekor 59.990 Ft
Ágyrács, matrac és 
dekoráció nélkül!   284545

Hálószoba bútor „Georgia”
• vulkán tölgy/bazalt dekor
• ágykeret (fekvőfelület): 

160x200 cm 30.000 Ft
294196
• éjjeliszekrény (2 db) 

55,4x42x34,8 cm 15.000 Ft
294197
• gardróbszekrény 

211,7x208,7x56,5 cm 64.990 Ft
294198
Külön megvásárolható
komód 27.990 Ft
297021
Matrac, ágyrács és
dekoráció nélkül!

109.990 Ft
A képen látható összeállítás ára: 

Kombiágy „Line”
• 229x105x221 cm
• fekvőfelület: 140x200 cm
• sonoma tölgy/fehér dekor
• polcokkal, fiókokkal
Ágyrács, matrac és 
dekoráció nélkül!
295266

59.990 Ft 74.990 Ft
Ifjúsági bútor 
„Teenage”
• 205x177x95 cm
• asztal, polcok, szekrény

és ágy
• sonoma tölgy dekor
• létrával
• ágybetétlemezzel
Matrac és dekoráció nélkül!
289894

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

https://www.praktiker.hu/start/index/295266
https://www.praktiker.hu/start/index/289894
https://www.praktiker.hu/start/index/284542
https://www.praktiker.hu/start/index/284543
https://www.praktiker.hu/start/index/284544
https://www.praktiker.hu/start/index/284545
https://www.praktiker.hu/start/index/294196
https://www.praktiker.hu/start/index/294197
https://www.praktiker.hu/start/index/294198
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8.999 Ft
4 fiókos komód „Isis”
• 61x70x31 cm
• natúr bükk, dió és 

sonoma tölgy dekor
Dekoráció nélkül!
241854, 56, 299394

Komód „Swift”
• 177x90x42,5 cm 
• 2+2 ajtós, 3 fiókos
• fehér/dió és fekete/dió dekor
Dekoráció nélkül!
232963, 257188

34.990 Ft 44.990 Ft
Tolóajtós ruhásszekrény  „Winner”
• 170,3x190,5x61,2 cm
• sonoma tölgy/fehér dekor
275871

Puff „Tako”
• 37x37x37 cm 
• anyaga: PU
• különböző 

típusok és színek
285314, 294209

4.999 Ft már
tól

Kávézóasztal „Duo”
• asztal: 130x45x70 cm
• ülőke: 27,5x33 cm
• bézs és barna színben
• fém váz/8 mm-es 

edzett üveg asztallap
Dekoráció nélkül!
295390, 88

40.990 Ft 49.990 Ft
Kanapé „Picanto”
• 191x80x82 cm 
• fekvőfelület: 120x191 cm, 

habszivacs
• 2 db nagypárnával 

és 2 db kispárnával
265132

ággyá 
alakítható

Futonágy „Frida”
• dió és sonoma tölgy dekor 
• fehér vagy barna fejvéggel 
• 140x200 cm 59.990 Ft 
• 160x200 cm 72.990 Ft 
• 180x200 cm-es méretben 

vevőrendelésre is kapható 
• ágyráccsal és matraccal
Egyes típusok csak 
vevőrendelésre!
256361, 67

59.990 Ft már
tól

Heverő „Drezden”
• heverő mérete: 200x70x90 cm       
• 1 darab fiókos éjjeliszekrény, mérete: 40x40x35 cm
• 16 mm vastag 
• sonoma tölgy dekor                
• 90x200 cm-es 

matrachoz  
Ágyrács és matrac 
nélkül!
299996

22.990 Ft

699 Ft már
tól

Polc 
• bükk és fehér színekben
• különböző méretekben
88742

3.799 Ft
Lebegőpolc
• 80x23x5 cm
• különböző 

színekben
• rejtett 

fémkonzollal
301882

ÚJ!

https://www.praktiker.hu/start/index/299996
https://www.praktiker.hu/start/index/256361
https://www.praktiker.hu/start/index/295390
https://www.praktiker.hu/start/index/265132
https://www.praktiker.hu/start/index/88742
https://www.praktiker.hu/start/index/301882
https://www.praktiker.hu/start/index/285314
https://www.praktiker.hu/start/index/241854
https://www.praktiker.hu/start/index/232963
https://www.praktiker.hu/start/index/275871
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Előszobafal „Zara”
• 120x197x35 cm
• sonoma tölgy/fehér dekor
Dekoráció nélkül!
289176

39.990 Ft
Előszobafal „Filio”
• 90x24x75 cm/90x22x116 cm
• tükörrel
• bükk dekor
275747

17.990 Ft
Fehér

Bükk

Dió

22.990 Ft
Cipősszekrény 
„Zapatero”
• 50x180,5x20 cm   
• különböző dekorok
• tükrös ajtóval
Dekoráció nélkül!
256384, 259955, 272785

Fekete

34.990 Ft
Étkezőgarnitúra 
„Rimini”
• asztal: 120x76x80 cm
• szék: 41x87x42 cm
• 4 személyes 
• MDF asztallap
• kárpitozott székek
Dekorácó nélkül!
281692

Étkezőgarnitúra „Victory”
• asztal:110x70x76 cm
• szék:38x41x87 cm 
• 4 személyes 
• cseresznye vagy 

natúr dekor
289914, 15

24.990 Ft

19.990 Ft már
tól

Étkezőasztal 
• sonoma tölgy dekor 
• 18 mm vastag bútorlap
• Vikea 150x90x75cm 

19.990 Ft
• Varvara

hosszabbítható 
150-180x90x75 cm 
29.990 Ft

297146, 297147

29.990 Ft
Masszázságy
• 195x70x85 cm 
• max. terhelhetõség: 150 kg
• különböző színekben 
• hordozható 
• összecsukható 
• hordtáskával
276546

Multifunkciós asztal 
polccal „Lexington”
• 120x66x142 cm
Dekoráció nélkül!
280444

20.990 Ft

különböző
színekben

Étkezőszék „Zell”
• 49x89x43 cm
• mûbõr kárpit
• rakásolható
• krómozott láb
293786, 87, 88

11.990 Ft/db

https://www.praktiker.hu/start/index/289914
https://www.praktiker.hu/start/index/281692
https://www.praktiker.hu/start/index/297146
https://www.praktiker.hu/start/index/276546
https://www.praktiker.hu/start/index/293786
https://www.praktiker.hu/start/index/280444
https://www.praktiker.hu/start/index/275747
https://www.praktiker.hu/start/index/289176
https://www.praktiker.hu/start/index/256384
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Laminált padló 
„Euroclick”
• 1292x192 mm
• különböző dekorok
288849, 50, 51

1.999 Ft m2

Laminált padló 
„Megafloor”
• 1292x192 mm 
• különbözô dekorok
288853, 269646, 47, 48

2.099 Ft m2

Padlóalátét 
„Fixprix XPS”
• barázdált felületû 
• 2 mm vastag 
• 1,1x15 m 
• 16,5 m²/tekercs,  

1 tekercs: 3.284 Ft
Tekercsben 
ér tékesítjük!
274300

199 Ft m2

Padlóalátét „Thermo”
• padlófűtéshez 
• perforációja miatt 

optimális 
hővezetést biztosít 

• aljzatkiegyenlítés 
1 mm-ig 

• 1,6 mm x 1,1 m x 15 m 
• 1 tekercs 16,5 m2 

1 tekercs: 4.934 Ft
Egész csomagban 
ér tékesítjük!  
274209

299 Ft m2 379 Ft m2

Padlóalátét „Smart”
• 3 mm-es XPS 
• 1,2x8,33 m                                                                 
• 1 csomag: 3,788 m2

• gyors, egyszerű lerakás                                                   
• remek ajzatkiegyenítés
• kiváló terhelhetõség                                                                                                        
• nem penészedik, 

nem szívja magába a vizet
Egész csomagban 
ér tékesítjük!
274866

Laminált padló „Promo”
• 1292x192 mm
• különböző dekorok
269641, 40, 42

2.199 Ft m2

Gesztenye Corona bükk Oxford tölgy

31
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

Laminált padló 
„Dafino Green”
• 1286x160 mm 
280575, 76

2.699 Ft m2

Laminált padló 
• 1286x194 mm
283910

2.299 Ft m2

Laminált padló 
„Extravagant”
• 1292x192 mm                 
• 1286x194 mm
Csak a budapesti,
budaörsi, vecsési, pécsi
és győri áruházban
kapható!
300803, 08, 11

3.499 Ft m2

Trüffel tölgy Nero tölgy Öreg tölgy 

4 oldalon 
V-fugás 32

kopás-
állóság

8 mm
vastagság

Torres tölgyMonaco tölgy

Dió Tölgy Windsor tölgy Öreg tölgy Woodsticks Bükk Alcanta tölgy

31
kopás-
állóság

7 mm
vastagság

Colorado dió 

31
kopás-
állóság

7 mm
vastagság

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

   
       

                         
              

Minden     vasárnap 9-17 óra között nyitva tartunk!

4 oldalon 
V-fugás

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság
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