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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
.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

Inverteres split klímák*
• hűtő kapacitás: 2,6 kW-tól A++

Különböző modellek.
Tájékoztató jellegű kép.

89.990 Ft

  

már
tól

*Tisztelt Vásárlóink! A 14/2015(XII.10.)kormányrendelet ér telmében split klímaberendezés csak végfelhasználói tanusítvánnyal rendelkező vásárlók
számára  ér tékesíthető. Részletekért keresse áruházainkat vagy a www.praktiker.hu oldalt.

https://www.praktiker.hu/akcios-kiadvanyunk
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109.990 Ft már
tól

Inverteres split klíma „Tosot”
• hűtő kapacitás: 3,2 kW A++

• fűtő kapacitás: 3,4 kW A+

• zajszint (kültéri/beltéri): 55/62 dB
• beltéri/kültéri: 84,5x28,9x20,9 cm/77,6x54x32 cm
• LED kijelző, párátlanító funkció, távirányító

auto tisztítás, 3D levegőáramlás
• hűtési jóságfok (SEER): 6,1
• fűtési jóságfok (SCOP): 4,0
• alkalmazott hűtőközeg (R410a) GWP: 2087,5
299907

77.990 Ft
Helyi légkondícionáló 
berendezés 
TPC09AK-K6NNA1A
• hűtés: 2,6 kW A energiaosztály
• R32 hűtőközeg
• csendes működés
• párátlanító üzemmód
• oszcillációs, LED kijelző
• 2 év garancia
299908

Léghűtő 70W
• hût és párásít 
• 300 m3/h
• 3 állítható fokozat 
• max. 80 W 
• méret: 

kb. 25x58x28 cm
• tömeg: kb. 4 kg
301469

15.990 Ft

10.990 Ft már
tól

Padlóventilátor 
PVR 35
• 3 fokozat • fém lapátok
• állítható fejdõlésszög
• masszív krómozott 

védõrács
• lapátátmérõ: 

35 cm
292219

18.990 Ft már
tól

Mennyezeti ventilátorok
1 . • E 27 60 W 230 V
• méret: D: 106,6 cm, H: 41,5 cm
• bronz test, tölgy/tölgy rattan MDF lapát
• 3 fokozat, 2 irányú forgás
• fényforrás nélkül értékesítjük A++ - E 

fényforrással kompatibilis 18.990 Ft
292787
2. • E27 60 W 230 V
• átmérő: 76 cm, magasság: 28 cm
• matt króm test, bükk/grafitszürke MDF lapát • 3 fokozat, 2 irányú forgás
• fényforrás nélkül értékesítjük A++ - E fényforrással kompatibilis 19.990 Ft
292717
3. • E27 60W 230V • méret: D: 105 cm, H: 40,5 cm
• króm test, ezüst/fehér MDF lapát • 3 fokozat, 2 irányú forgás
• fényforrás nélkül értékesítjük A++ - E fényforrással kompatibilis 19.990 Ft
292792

1.

16.990 Ft
Oszlop ventilátor
• távirányítóval
• 3 fokozatban 

szabályozható
• időzítő
• oszcillál
• 55 W
288625

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

9.999 Ft

3 év gyártói
garancia

3.

2.

Retro padlóventilátor
• 20 W
• átmérő: 20 cm
• 2 sebesség fokozat
• 3 db lapát
301133

7.999 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/29278
https://www.praktiker.hu/start/index/29271
https://www.praktiker.hu/start/index/292792
https://www.praktiker.hu/start/index/301470
https://www.praktiker.hu/start/index/288625
https://www.praktiker.hu/start/index/301469
https://www.praktiker.hu/start/index/301133
https://www.praktiker.hu/start/index/292219
https://www.praktiker.hu/start/index/299908
https://www.praktiker.hu/start/index/299907
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19.990 Ft
Páraventilátor 
USMIF-1601
• 230 V, 70 W
• víztartály kapacitás: 1,8 L
• lapát átmérő: 40 cm
• 3 sebességfokozat
• teljes magasság: 135 cm
301839

19.990 Ft
Páraventilátor 
MH-MF40A
• 230 V, 75 W
• távirányítóval
• víztartály 

kapacitás: 3,2 L 
vízfogyasztás: 
200 ml/óra

• ventilátor keret 
átmérõ: 41 cm

• hagyományos és 
párafunkció

• teljes magasság: 130 cm
291755

Permetventilátor
26MC1
• 260 W
• lapátátmérő: kb. 65 cm
• max.permetezési

mennyiség: 5 L/óra
• 3 sebességű: kb. 65 cm
• tartály 30 L
274930

64.990 Ft

16.990 Ft
Álló ventilátor 
fém
SFI 45 
• lapátátmérő: 

45 cm
• fém lapátok
• fel/le billenő, 

állítható ventilátorfej
• 3 fokozat
• állítható magasság: 

105-140 cm
292221

Álló ventilátor fehér
• 45 W
• magasság: 125 cm
• fej átmérője: 40 cm
• 3 fokozatban állítható
261754

4.999 Ft

Asztali ventilátor
• 45 W
• átmérő: 30 cm
• 3 fokozatban szabályozható
• magasság: 35 cm 
• rögzített vagy forgó 

mozgás 90 fokban
• fehér
• 76 dB 

(A) zajszint
288628

4.799 Ft 5.499 Ft már
tól

Ventilátorok
• 45 W
• kék és zöld színben
• 3 fokozatban állítható
Asztali:
• magasság: 50 cm
• fej átmérője: 

30 cm 5.499 Ft
301075,76
Álló:
• magasság: 125 cm
• fej átmérője: 

40 cm 6.999 Ft
301071,72

11.490 Ft már
tól

Retro ventilátor
• 3 sebesség fokozat
• réz színű
• oszcilláló mozgás
• 4 db lapát
Asztali
• 35 W
• átmérő: 30 cm 11.490 Ft
301134
Álló
• 60 W
• átmérő: 45 cm
• állítható magasság: 64-125 cm 

19.990 Ft
Csak budapesti, 
budaörsi és vecsési
áruházainkban kapható!
301136

https://www.praktiker.hu/start/index/288628
https://www.praktiker.hu/start/index/301075
https://www.praktiker.hu/start/index/301071
https://www.praktiker.hu/start/index/261754
https://www.praktiker.hu/start/index/292221
https://www.praktiker.hu/start/index/301839
https://www.praktiker.hu/start/index/291755
https://www.praktiker.hu/start/index/274930
https://www.praktiker.hu/start/index/301134
https://www.praktiker.hu/start/index/301136
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14.990 Ft már
tól

LED  mennyezeti lámpa „Cabo”
• GU10 LED 2,5 W
• króm/üveg kivitel
• 4x2,5 W 14.990 Ft
• 6x2,5 W 18.990 Ft
• 6x2,5 W 19.990 Ft
• fényforrással értékesítjük
• en.hat.oszt: A++ -A 

fényforrással kompatibilis
272696, 97, 98

LED gömb izzó
• teljesítmény: 10 W=

hagyományos 
izzó 60 W

• színhőmérséklet: 
3000 K

• LED élettartam: 
20000 óra

• 10 kWh/1000 h
285421

999 Ft

LED mennyezeti lámpa
• 20 W • műanyag bura
• 200 db LED 
• a lámpatest beépített 

fényforrást tartalmaz, 
mely nem cserélhető  

• en.hat.oszt: A
299091

7.799 Ft

Mechanikus napi
időkapcsoló óra
• 24 órás

programozhatóság
• 15 perces intervallumok
• kézi ki-bekapcsolási

lehetőség
• egyszerű kezelhetőség
• LED-es visszajelzés
192722

899 Ft

Szolár mini lámpa
• 1x1,2V elemmel
• NI-NH akkumulátorral
• 300 MaH
• műanyag: 299 Ft
• inox: 399 Ft
277927, 277929

299 Ft már
db-tól

Szolár lámpa szett 
• 10,5x35 cm
• fekete műanyag 

1 db 499,75 Ft
277936

1.999 Ft 4 db-os 

Szolár lámpa szett 
• 10,5x35 cm
• inox   1 db 649,75 Ft
277938

2.599 Ft 4 db-os 

699 Ft
Szolár lámpa
inox
• magasság:

67,5 cm
277931

Szolár lámpa inox
• üvegbúra
• színváltó LED
• 8,5x39 cm 
277939

999 Ft

11.990 Ft már
tól

599 Ft már
db-tól

Kapcsolócsalád „Niloé” 
• fehér és bézs színben
• egypólusú kapcsoló 599 Ft
• 2P+F aljzat 599 Ft
282726, 282729

699 Ft már
db-tól

Kompakt fénycsövek
• 2U, spirál • E14:7/9W
• E27: 7/9/11/13/15/20 W
• hideg- és melegfényű
• fényerő: 368-970 LM
• élettartam: 6000 h
• 7kWh/1000 h-tól
• en.hat.oszt.: A
288146, 49, 
50, 51, 53

Speciális izzó 
„Resista”
• E27 60 W és 100 W
• en.hat.oszt.: E
277743, 284724

299 Ft /db

499 Ft már
db-tól

Gégecső
• falba 
• 16-os 599 Ft/10 fm 59,9 Ft/fm
• 20-as 799 Ft/10 fm 79,9 Ft/fm
• 25-ös 1.199 Ft/10 fm 119,9 Ft/fm
160612

599 Ft már
tól 999 Ft

10 W, 
806 Lm

Kapcsolócsalád 
„Asfora”
• fehér és bézs színben
• aljzat 499 Ft
• egypólusú 

kapcsoló 599 Ft
• csillárkapcsoló

799 Ft
• aljzat 499 Ft
299147,48,49,50,51

Utazóadapter EU/Anglia
• utazó adapter GB/védőérintkezős                                             
• adapter brit dugaszrendszerű 

villamos készülékek 
csatlakoztatására

272108

Lámpacsalád „Robin”
• LED 1x4,5W • 430 lm, IP44
• alumínium
• 23x17,4x20 cm
• fai 11.990 Ft
• álló 20.990 Ft
• fényforrással ér tékesítjük
• fényforrás nem cserélhető

a lámpatestben
• en.hat.oszt.: A-A++

fényforrással kompatibilis
297211

https://www.praktiker.hu/start/index/277743
https://www.praktiker.hu/start/index/288146
https://www.praktiker.hu/start/index/285421
https://www.praktiker.hu/start/index/192722
https://www.praktiker.hu/start/index/299147
https://www.praktiker.hu/start/index/282726
https://www.praktiker.hu/start/index/160612
https://www.praktiker.hu/start/index/272108
https://www.praktiker.hu/start/index/299091
https://www.praktiker.hu/start/index/272696
https://www.praktiker.hu/start/index/277927
https://www.praktiker.hu/start/index/277939
https://www.praktiker.hu/start/index/277938
https://www.praktiker.hu/start/index/277931
https://www.praktiker.hu/start/index/277936
https://www.praktiker.hu/start/index/297211


Pedagógus nap
Június 5.

5

999 Ft

999 Ft /db

Korallvirág 
lepke dekorral
• 12 cm-es cserépben
• vegyes színekben
• díszcsomagolásban
295299

Kislevelű 
fikusz
• 13 cm-es 

cserépben
• 35 cm magas
• színes törzs 

és cserép
295296

1.899 Ft /db 1.999 Ft

Phalenopsis 
orchidea
• 12 cm-es cserépben
• 3-5 virággal
• 1 ágú
Kaspó nélkül!
275917

1.799 Ft

Virágtartó „Cozie”
• 28x28x19 cm
• műanyag
• felakasztható 
• világos viola, kék
299232, 291549

3.999 Ft már
tól

1.299 Ft már
db-tól

Kaspó
• 22 cm-től, 20 cm magas
• beige színben
299591, 92
Csak budapesti, budaörsi és 
vecsési áruházainkban kapható!

Műanyag cserép „Sunny”
• 35 cm-től
• könnyített műanyag
290661

2.499 Ft már
db-tól

Műanyag cserép „Terra”
• 13 cm-től
• terra színben
290759, 65

129 Ft már
db-tól

Műanyag virágtál „Jessica”
• 20 cm-től
280173

199 Ft már
db-tól

Virágdézsa
• műanyag
• 8 L terra és 

barna 1.199 Ft
• 25 L terra 

2.499 Ft
290577, 78

1.199 Ft már
db-tól

Növénytartó
• 32 cm-tôl
• anyaga: műanyag és fa apríték
• bézs színben
281085

799 Ft már
db-tól

Magas virágtartó 
„Matuba”
• 30x55 cm 3.999 Ft
• 40x78 cm 5.999 Ft
• ültető betéttel 
293221, 293222

3.999 Ft már
db-tól

599 Ft /db

Agyag kaspó
• többféle színben
• áruházanként eltérő színek és méretek
301227
A termék nem kapható kecskeméti, nyíregyházi, szolnoki
zalaegerszegi kaposvári békéscsabai és esztergomi 
áruházainkban

899 Ft már
db-tól

Utazóadapter EU/Anglia
• utazó adapter GB/védőérintkezős                                             
• adapter brit dugaszrendszerű 

villamos készülékek 
csatlakoztatására

272108

Flamingó virág
Anthurium mix 
• 12 cm-es cserépben
• több színben 
• tartós virágzat
• könnyen kezelhető
259285

2.399 Ft
Illatos Gardénia 
• 13 cm-es 

cserépben
• vanília illatú 

virágokkal
• félárnyékos 

helyre ültessük
259961

Kerámia kaspó
• 15 cm
• többféle színben
302317
A termék nem kapható kecskeméti, 
nyíregyházi, szolnoki, zalaegerszegi, 
kaposvári, békéscsabai, esztergomi 
áruházainkban

Csuporka
• 12 cm-es cserépben 
• hatalmas virágzattal
• élénk színekben 
• világos, meleg helyre

ültessük
295308

1.199 Ft /db

Műanyag kaspó 
„Lili”
• 11 cm-tôl
280178, 79, 80, 82

199 Ft már
db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/295299
https://www.praktiker.hu/start/index/295308
https://www.praktiker.hu/start/index/275917
https://www.praktiker.hu/start/index/295296
https://www.praktiker.hu/start/index/259285
https://www.praktiker.hu/start/index/259961
https://www.praktiker.hu/start/index/290759
https://www.praktiker.hu/start/index/281085
https://www.praktiker.hu/start/index/299591
https://www.praktiker.hu/start/index/290661
https://www.praktiker.hu/start/index/280173
https://www.praktiker.hu/start/index/293221
https://www.praktiker.hu/start/index/299232
https://www.praktiker.hu/start/index/280178
https://www.praktiker.hu/start/index/302317
https://www.praktiker.hu/start/index/301227
https://www.praktiker.hu/start/index/290577
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Univerzális fűmag
• 1 kg/csomag
• 35 m2-re elegendő
301484

799 Ft

799 Ft
Garri tápoldat
vassal
• 1 L/flakon
• speciális

műtrágyaoldat
erős vas és
nitrogén hiányos
növények számára

• rendszeres
használat esetén a
növény visszanyeri
egészséges, zöld
színét 

269554

Terrasan
általános
tápoldat
 • 1 L/flakon
• guanóval
• beltéri és kültéri

növényekhez
 126709 

399 Ft
Vitaflóra csüngő 
növény tápoldat
• 1 L/flakon
• egynyári és 

balkonövényekhez 
• biztosítja a 

hosszantartó 
virágzást és az 
intenzív növekedést

85981

999 Ft

Játszótéri homok 
• 20 L  1 L 64,95 Ft
• sárga színű bányahomok

homokozókba 
291647

1.299 Ft

Műanyag locsolókanna
• 8 L 1.199 Ft
• 12 L 1.499 Ft
281097, 98

1.199 Ft már
db-tól

Általános virágföld 
• felhasználásra kész 

virágföld zöld és 
virágzó dísznövények 
számára

• 50 L  
1 L 10,98 Ft

277961

549 Ft már
tól

Compo Sana 
minőségi 
általános 
virágföld 
• 20 L  1 L 99,95 Ft
• laza, levegős 

szerkezet
• tápanyaggal 

dúsított
• beltéri és kültéri 

növényekhez 
használható 
egész évben

95840

1.999 Ft
Szobanövény virágföld 
„Mr.Garden”
• 10 L   1 L 29,9 Ft 
• tápanyagokkal 

dúsított virágföld 
• gyorsítja a 

gyökérképződést, 
• ellátja a növényt 

az összes 
szükséges 
tápanyaggal és 
mikroelemmel  

301422

299 Ft

Virágtartó „Rainbow”
• 23x23x111 cm 
• műanyag 
• 3 db/szett

1 db 1.333,30 Ft   
• többféle színben 

kapható
A kép tájékoztató 
jellegű!
291547

3.999 Ft

Magyar termék
 

 

3.499 Ft
Virágtartó „S Cylinder Planter”
• 28x28x28 cm 
• rattan hatású 
• barna színben
• kiválóan mutat a 

rattan bútorok 
közelében

Dekoráció nélkül!
299228

Elektromos rovarriasztó
• 220-230V konnektor aljzatba
• ultraszónikus hanghullámokat 

bocsát ki, ami barátságtalan 
környezetet eredményez,
elriasztja a szúnyogokat és 
egyéb rovarokat

300394

999 Ft
Park-pázsit
fűmagkeverék
• 1 kg/doboz

1.499 Ft-tól
• pihenő-, reprezentatív

helyek, parkok
gyepesítésére javasolt
fűmagkeverék

• 1 kg kb. 40-50 m2-re
elegendő

281730, 31

1.499 Ft már
tól

Dekor kéreg 
„Mr.Garden”
• 50 L/zsák 1 L 37,98 Ft  
• narancssárga 

és sötét vörös 
színben

• kb. 3 m2 területre 
elegendő

• dekoratív 
talajtakarásra, 
virágcserépbe, 
«ágyásba

300493, 300494

1.899 Ft

1.499 Ft
Gyep műtrágya
• kiskerti és 

kertészeti 
kultúrákhoz 
egyaránt 
alkalmas 
alap- és 
fejtrágyázásra

• 5 kg/zsák   
1 kg 299,8 Ft

196551

https://www.praktiker.hu/start/index/126709
https://www.praktiker.hu/start/index/269554
https://www.praktiker.hu/start/index/85981
https://www.praktiker.hu/start/index/196551
https://www.praktiker.hu/start/index/301422
https://www.praktiker.hu/start/index/277961
https://www.praktiker.hu/start/index/95840
https://www.praktiker.hu/start/index/291647
https://www.praktiker.hu/start/index/301484
https://www.praktiker.hu/start/index/281730
https://www.praktiker.hu/start/index/300493
https://www.praktiker.hu/start/index/300394
https://www.praktiker.hu/start/index/291547
https://www.praktiker.hu/start/index/299228
https://www.praktiker.hu/start/index/281097
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35.990 Ft már
tól

Szemétgyűjtő 
hamutartóval
• 57x14,5 cm
242804

4.999 Ft1.499 Ft m2

Műfű „Green Noppe”
• 2 és 4 m • kültéri • UV álló 
• teraszokra, kerthelyiségekbe
Méretre vágással értékesítjük!
259165, 66

Kerti ruhaszárító 
„Prémium”
• 4 ágú
• alumínium
• 50 m szárítófelület
199243

8.999 Ft
Trambulin védőhálóval
• maximális teherbírás: 120 kg • biztonságos, UV álló védőhálóval
• tar tós ugrálófelület • galvanizált acél vázszerkezet
• 23 cm széles UV álló habszivacs védőpárna
Átmérő: 244 cm
• magasság: 240 cm • 48 db galvanizált acél rugó 35.990 Ft
299784
Átmérő: 305 cm
• magasság: 250 cm • 60 db galvanizált acél rugó 45.990 Ft
A készlet erejéig!
299787

Műanyag
pázsitszegély
• zöld színben
• flexibilis, könnyen

felszerelhető
• magasság: 10 cm-től

hosszúság: 9 m 
1 m 111 Ft-tól

290940, 41, 42

999 Ft már
tól 899 Ft

Locsolócsatlakozó 
szett
• 12,5 mm
• 4 db-os
• 1 db locsolófej
• 1 db csapcsatlakozó
• 1 db gyorscsatlakozó 

vízstoppal
• 1 db gyorscsatlakozó
293971

Tömlőkocsi 
• acélcső váz
• műanyag kerék,

tömlődob és fogantyú
• kb. 45 m 12,5 mm-es

(1/2”) tömlő
tárolására alkalmas

• magasság: kb. 78 cm
Tömlő nélkül!
284153

3.999 Ft

Basic négyszögesőztető
„Polo 220” 
• hatótávolság: 7-17 m 
301415

4.599 Ft

Classic impulzus 
locsolópisztoly 
készlet
• 1/2" tömlőelemmel
301436

3.599 Ft

6.999 Ft már
tól

Műanyag esővíztároló
• 200 L    6.999 Ft
• 300 L  12.990 Ft
• tetôvel és leeresztô 

csappal
280761, 762

Esőztető  
• talpas
• különbözõ szóráskép
293956

3.599 Ft
Négyszögesőztető „Aquazoom”  
• beöntözött terület: 25 m2 - max. 250 m2

• fokozatmentesen állítható hatótáv: 7 m - max. 18 m
• egyedileg szabályozható öntözési 

szélesség: 3,5 m - max. 14 m
80226

9.999 Ft

Tömlő Gerber Plus
• 12,7 mm átmérőtől
• 25 m kiszereléstől
• 1 m 156,96 Ft-tól
• különböző 

méretekben
281753
Az ár a 25-m-es 
termékre vonatkozik

3.999 Ft már
tól

Tömlő „Classic”  
• 20 m  1 m 299,95 Ft-tól
• 12,7 mm-es átmérőtől
282591, 580

5.999 Ft már
tól

https://www.praktiker.hu/start/index/299784
https://www.praktiker.hu/start/index/199243
https://www.praktiker.hu/start/index/242804
https://www.praktiker.hu/start/index/259165
https://www.praktiker.hu/start/index/290940
https://www.praktiker.hu/start/index/293971
https://www.praktiker.hu/start/index/301436
https://www.praktiker.hu/start/index/293956
https://www.praktiker.hu/start/index/301415
https://www.praktiker.hu/start/index/80226
https://www.praktiker.hu/start/index/280761
https://www.praktiker.hu/start/index/282591
https://www.praktiker.hu/start/index/281753
https://www.praktiker.hu/start/index/284153


 

14.990 Ft
Szegélyvágó „ST4526”
• 450 W
• vágószélesség: 

25 cm
• teleszkópos nyél
• automata 

száladagolás
• állítható pótfogantyú   
• szélező funkció, 

forgatható fej  
278279

13.990 Ft
Elektromos sövényvágó „GT4245”
• 420 W
• vágókéshossz: 45 cm
• késtávolság: 16 mm
• fűrészlapok: kettős irányú 
• késtok
• biztonsági kések 
• aszimmetrikus késpár 
• kétkezes biztonsági 

kapcsoló
262187

Elektromos sövényvágó 
„B&D  GT 5050”
• 500 W • vágóhossz: 50 cm
• késtávolság: 22 mm • körfogantyú
• ergonómikus elülső fogantyú minden 

pozícióban kényelmes és 
irányított munkavégzést 
biztosít

255597

19.990 Ft

Elektromos 
fűszegélyvágó 
„GGT 250” 
• 250 W
• vágószélesség: 

24 cm
280257

4.999 Ft

Lengőcsatlakozó
• narancssárga: 

10 m 1.999 Ft,
20 m 2.999 Ft,
30 m 4.999 Ft

288088, 77, 89

1.999 Ft már
tól

Fleurelle 
szegélyvágó 
„FET 5230”
• 520 W
• vágószélesség: 

30 cm
• duplaszálas
• segédkerék 
281997

9.999 Ft

8

Szegélyvágó 
„Art 23 Combitrim”
• 400 W
• vágószélesség: 23 cm
• teleszkópos szár
• damil 

1,6 mm x 4 m
• erősszál: 

2,4 mm x 6 db
186765

15.990 Ft

Házi vízmű „HWG 94/48M”
• 1350 W
• emelőmagasság: 48 m
• bemerítési mélység 9 m
• max. 5640 L/h
• öntvény pumpaház 
• bronz meghajtólapát
299315

42.990 Ft

Kerti szivattyú „Jet 3500”   
• 850 W
• szállítási teljesítmény: 

max. 3400 L/h
• szállítási magasság: max. 38 m
• dupla tömítések
• robosztus felépítés
• hosszú élettartam
281338

29.990 Ft21.990 Ft
Kerti szivattyú 
„GPG 55/42-800”
• 800 W • emelőmagasság: 42 m 
• bemerítési mélység 9 m
• vízhozam: 3300 L/h
• öntvény pumpaház 
299311

44.990 Ft
Házi vízmű „HW 3500”
• 850 W
• szállítási teljesítmény: max. 3400 L/h
• szállítási magasság: max. 38 m
• szívómélység: max. 8 m
• extra méretű töltő nyílás
• dupla tömítések
281340

Házi vízmű „HWK 55/42”
• 800 W
• emelőmagasság: 42m
• bemerítési mélység 9m
• vízhozam: 3300 l/h
• műanyag pumpaház
299313

28.990 Ft

Mélykút szivattyú
„Expert” 
• 370 W
• szállítási teljesítmény

max.: 5000 L/h
• szállítási magasság

max.:43 m
• járókerekek száma: 

6 db
• átmérő 90 mm
260099

39.990 Ft
Mélykút szivattyú „Expert”  
• 750 W 
• szállítási teljesítmény: 

max. 5000 l/h
• szállítási magasság: 

max. 82 m
• átmérõ: 110 mm
• 10 járókerék
265122

49.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/280257
https://www.praktiker.hu/start/index/281997
https://www.praktiker.hu/start/index/278279
https://www.praktiker.hu/start/index/186765
https://www.praktiker.hu/start/index/262187
https://www.praktiker.hu/start/index/255597
https://www.praktiker.hu/start/index/288088
https://www.praktiker.hu/start/index/299311
https://www.praktiker.hu/start/index/281338
https://www.praktiker.hu/start/index/260099
https://www.praktiker.hu/start/index/265122
https://www.praktiker.hu/start/index/299313
https://www.praktiker.hu/start/index/299315
https://www.praktiker.hu/start/index/281340
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Benzines fűkasza 
„Greenfield”
• 1400 W • 52 cm3

• vágószélesség 
damillal: 
41 cm

• vágószélesség 
késsel: 
25 cm

• léghűtéses, 
2 ütemű, 
függőlegesen 
szelepelt 
motor

280253

29.990 Ft

Elektromos fűnyíró 
„FM33”
• 1000 W
• vágószélesség: 

30,6 cm
• fűgyűjtő 

űrtartalma: 28 L
290335

14.990 Ft

Fűnyíró traktor „MTD 96”
• 2500 m2 /96 cm 
• MTD 382, 1 hengeres 
• 7,8 kW • 420 cm3

• elektromos indítás 
• oldalkidobós 
301992
Vevőrendelésre!

509.990 Ft

Benzines fűkasza 
„YOUR GARDEN”
• 900 W
• 33 cm3

• 6500 ford/perc
• vágószélesség 

41/25 cm
282932

23.990 Ft

Benzines fűnyíró „Hecht40”
• 99 cm3

• munkaszélesség: 
40,6 cm 

• munkamagasság: 
25-75 mm

• fűgyűjtő mérete 
40 L

300660

45.990 Ft
Elektromos fűnyíró 
„Comfort 40 E”
• 1400 W
• vágószélesség: 40 cm
• fűgyűjtő űr tar tama: 43 L
• központi magasság 

állítás: 6 fokozat
• vágási magasság: 

28-68 mm
• mulch funkcióval
• ajánlott terület: 600 m2

• késház: műanyag
281311

45.990 Ft

Elektromos fűnyíró  
„FM3812”
• 1200 W
• vágószélesség: 

37 cm
• fűgyűjtő űrtartama: 

35 L
290336

17.990 Ft
Elektromos fűnyíró 
„Hecht1434”
• 1400 W 
• 34 cm munkaszélesség
• munkamagasság: 

25-65 mm
• fűgyűjtő mérete 

35 L
300659

25.990 Ft

Benzines fűkasza 
„BC225 B Classic”
• 1LE • 25 cm3

• vágószélesség 
damillal: 
41 cm

• vágószélesség 
késsel: 25 cm 

• egyenes szár
• bike fogantyú
299047

41.990 Ft
Benzines fűkasza BC 4125
• 850 W • 1,2 LE 
• 32 cm3 
• vágószélesség: 

41/25 cm
• szarvkormány 
• tartóheveder
• automatikus 

vágószál 
hosszabítás 

281314

46.990 Ft

Benzines önjáró fűnyíró 
„541SW”
• 99 cm3

• 41 cm munkaszélesség 
• munkamagasság: 25-75 mm
• fűgyűjtő mérete 40 L
• központi magasságállítás
• kb. 800 m2

területhez ajánlott
300661

54.990 Ft

Elektromos fűnyíró „Classic 3.25E”
• 1000 W 23.990 Ft
• 1300 W 31.990 Ft
• vágószélesség: 32 cm
• fűgyűjtő űrtartalma: 30 L
• tengelyenkénti magasságállítás
• fűgyűjtő telítettség jelzővel
290370, 71

23.990 Ft már
tól

https://www.praktiker.hu/start/index/282932
https://www.praktiker.hu/start/index/280253
https://www.praktiker.hu/start/index/299047
https://www.praktiker.hu/start/index/281314
https://www.praktiker.hu/start/index/290335
https://www.praktiker.hu/start/index/290336
https://www.praktiker.hu/start/index/300659
https://www.praktiker.hu/start/index/290370
https://www.praktiker.hu/start/index/300660
https://www.praktiker.hu/start/index/281311
https://www.praktiker.hu/start/index/300661
https://www.praktiker.hu/start/index/301992
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Kerti pad
• 122x70 cm
• fém lábak fa ülõrész
282660
Pécsi áruházunkbana 
termék nem kapható

19.990 Ft
Kerti pad „Clare”
• 121x58x85 cm • 2 személyes
• eukaliptusz
289481

26.990 Ft

Kerti bútor szett 
• asztal: 120x70x74 cm 
• kanapé: 59x110x89 cm
• 2 szék: 59x60x89 cm
300128

89.990 Ft
akácfa Hintaágy

• 200 cm 
ülőfelelület

• 3 személyes 
• poliészter fix 

háttámlával
• taupe és bordó 

színekben
293088, 86

56.990 Ft

Kerti tároló „Marvel”
• 117x45x57,5 cm
• műanyag 
• antracit színben
Dekoráció nélkül!
299220

9.999 Ft
Kerti tároló „Rockwood”
• 155x72,4x64,4 cm
• fa hatású műanyag
Dekoráció nélkül!
299221

39.990 Ft

Kerti tároló „Kingsbury”
• 128x48 cm
• fa
298982

45.990 Ft

Kerti pad tárolóval 
• 140x60x84 cm 
• 265 L 
• fa hatású műanyag 
• bézs-barna színekben
291543

39.990 Ft

Kerti tárolószekrény „Jolly” 
• 15 kg terhelhetőség polconként
• műanyag
• alacsony: 

68x39x85 cm 
13.990 Ft

• magas: 
68x39x166 cm 
19.990 Ft

273045, 42

13.990 Ft már
tól

Kerti tároló „Woodland” 
• 130x74x110 cm
• műanyag 
285535

39.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/299220
https://www.praktiker.hu/start/index/299221
https://www.praktiker.hu/start/index/291543
https://www.praktiker.hu/start/index/273045
https://www.praktiker.hu/start/index/285535
https://www.praktiker.hu/start/index/298982
https://www.praktiker.hu/start/index/282660
https://www.praktiker.hu/start/index/289481
https://www.praktiker.hu/start/index/300128
https://www.praktiker.hu/start/index/293088
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Asztal „Lisa” 
• 90 cm átmérővel
• 73 cm magas
• műanyag
• többféle színben
• kerek
291550, 51, 299237
Az ár a fehér termékre 
vonatkozik!

5.999 Ft már
db-tól

19.990 Ft már
db-tól

Asztal „Melody”
• 95x95x75 cm 
• műrattan hatású 
• antracit, capuccino 
• időjárás és UV álló
299242, 281284

Asztal
• edzett üveg asztallappal
A készlet erejéig!
293099

14.990 Ft

45.990 Ft
Asztal
• 150x85 cm • műrattan 
• balkonra • üvegtetővel
A budapesti M3 áruházunkban nem kapható!
299116

Asztal „Mercury”
• 70x70x74 cm
• sötét szürke
289493

23.990 Ft

Szék balkon „Tacoma” 
• 44x56x86 cm
• műanyag
• összecsukható
• cappucino 

és szürke
színben

299209

6.999 Ft
Szék „Mallorca”
• 56x58x79 cm • műanyag
• alacsonytámlás • többféle színben
A feltüntetett ár a fehér termékre
vonatkozik!
291559, 299204, 291560
Az ár a fehér termékre 
vonatkozik!

2.999 Ft már
db-tól 2.499 Ft már

db-tól

Szék „Dante”
• 57x57x79 cm
• műanyag
• többféle
294752, 299846
Az ár a grafit termékre 
vonatkozik!

Szék „Emelina”
• egymásba rakható
• karfás
• alumínium
298993

15.990 Ft

Balkon asztal „Oregon”
• 70x72 cm 
• fa hatású műanyag
• fehér és 

cappucino 
színben

• összecsukható
299234, 291570

9.999 Ft már
db-tól

Étkező szett „Corfu Fiesta” 
• szék (2 db): 75x70x79 cm
• kanapé (2 db): 128x70x79 cm
• asztal 161x95x75 cm
• rattan hatású
• 6 személyes
• többféle színben
293227, 302565, 302949

129.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/291559
https://www.praktiker.hu/start/index/294752
https://www.praktiker.hu/start/index/299209
https://www.praktiker.hu/start/index/298993
https://www.praktiker.hu/start/index/291550
https://www.praktiker.hu/start/index/299234
https://www.praktiker.hu/start/index/293099
https://www.praktiker.hu/start/index/299242
https://www.praktiker.hu/start/index/289493
https://www.praktiker.hu/start/index/299116
https://www.praktiker.hu/start/index/293227
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Sarokgarnitúra „Corfu Relax Szett”
• kanapé 182x182x79 cm  
• asztal 77x57x42 cm
• grafit és fehér színben
299244, 43

119.990 Ft már
tól

Kerti garnitúra „Orlando”
• barna, taupe párnával
• műrattan 
• 2 db fotel+1 db kanapé

+ 1 db asztal
303121

199.990 Ft már
tól

Műrattan hatású szett „California”
• 2 fotel 120x70x51 cm 
• kanapé 199x68x70 cm
• asztal 68x68x35 cm
• barna és grafit színben 

(vevőrendelésre)
189.990 Ft 

• cappucino színben 
199.990 Ft

280741, 40, 42
Budapesti, vecsési, győri, 
szombathelyi, 
székesfehérvári, 
miskolci és pécsi 
áruházainkban készletről 
a többi áruházban 
Vevőrendelésre elérhető!

kültérre és beltérre
is ajánljuk

vevőrendelésre az alábbi
színben kapható
grafit

39.990 Ft már
tól

Kézi tekerős napellenzők 
• 2,95x2 m-es
• sárga-fehér csíkos
• narancs-fehér csíkos
• zöld-szürke csíkos
• bordó-szürke csíkos 55.990 Ft
283238, 39, 291760, 61

rattan hatású

párnával

69.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/283238
https://www.praktiker.hu/start/index/303121
https://www.praktiker.hu/start/index/280741
https://www.praktiker.hu/start/index/299244
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139.990 Ft
Kerti bútor szett
• 2 db háttámla nélküli szék
• 2 db szék: 59,5x67,5x76 cm
• 1 db kanapé: 161,5x67,5x76 cm
• asztal: 79x49x38 cm
• párnával
300114

Sarokgarnitúra „Saigon”
• alumínium-petán
• puffal és párnákkal együtt
298988

249.990 Ft

Puffal

Sarokgarnitúra „Saigon”
• alumínium-petán
• asztallal és párnákkal 
együtt

298997
A termék nem kapható szegedi, 
békéscsabai, szombathelyi, 
székesfehérvári és 
zalaegerszegi áruházainkban

299.990 Ft

36.990 Ft
Fotel „Saigon”
• 71x75x81cm
• alumínium-petán
• párnával
Budörsi áruházunkban nem kapható!
289496

Asztal „Saigon”
• 105x57x35 cm 
289497

39.990 Ft
Kanapé „Saigon”
• 172x75x80 cm • alumínium-petán
• 3 személyes •párnával
Szombathelyi áruházunkban nem kapható!
289495

89.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/289496
https://www.praktiker.hu/start/index/289497
https://www.praktiker.hu/start/index/289495
https://www.praktiker.hu/start/index/300114
https://www.praktiker.hu/start/index/298988
https://www.praktiker.hu/start/index/298997
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Különböző 
színekben

Napozóágy „Roma”
• 190x73x37 cm
• műanyag 
299250, 51, 53

12.990 Ft már
tól

Strand napozó
• 160x54 cm    
• feltámasztható fejrésszel
292218      
A termék csak budapesti, vecsési budaörsi , 
békéscsabai, székesfehérbári 
és esztergomi, nyíregyházi, miskolci 
és debreceni áruházainkban kapható!

2.999 Ft

Napernyő
• átmérő: 1,76 m
• magasság: 1,9 m
• fémvázas
299647
Győri áruházunkban nem kapható!

2.199 Ft

Hűtőtáska
• 42x31x31 cm
• többféle színben
300208

1.999 Ft
Alumínium keretes hűtőtáska
• 48x28 cm zippzáros
• többféle színben
300130

2.499 Ft
Hűtőtáska 
• 24 L-es 
• 38x21x37 cm
• többféle 

színben
300211

1.299 Ft
Különböző színekben

Különböző színekben

Balkon napernyő 
• átmérő: 2,7 m
Áruházanként eltérő színek!
298667

8.999 Ft
Különböző 
színekben

Pavilon
• 2,4x2,4 m 
• fémvázas
• oldalfal nélküli 
• többféle
Tájékoztató 
jellegű felvétel!
298405

6.999 Ft

Napozóágy ,,Lounger”
• 185x84x96 cm
• 4 pozíciós
• textilén 
294020, 21

14.990 Ft
Különböző 
színekben

Party sátor
• 3x3 m 
• fém és poliészter
299624
Nyíregyházi, szolnoki, 
zalaegerszegi, kaposvári,
békéscsabai és esztergomi
áruházainkban nem
kapható!

45.990 Ft

Rendezvény asztal
• 183 cm hosszú • összecsukható    
• napernyőtartó nélkül
Budapesti M3-as
áruházunkban 
nem kapható!
295337, 294775

21.990 Ft13.990 Ft
Horgász szék
• 81 cm
• többféle
292412

2.599 Ft
Rendezvény pad
• 181x26x42 cm
• összecsukható
A kép tájokoztató jellegű!
301783, 295338

Hűtőtáska 
üveghez 
• 8 L
• 20x12x34 cm
• többféle 

színben
301504

649 Ft
Különböző színekben

Különböző színekben

https://www.praktiker.hu/start/index/299647
https://www.praktiker.hu/start/index/298667
https://www.praktiker.hu/start/index/299624
https://www.praktiker.hu/start/index/298405
https://www.praktiker.hu/start/index/301504
https://www.praktiker.hu/start/index/300211
https://www.praktiker.hu/start/index/300208
https://www.praktiker.hu/start/index/300130
https://www.praktiker.hu/start/index/292218
https://www.praktiker.hu/start/index/299250
https://www.praktiker.hu/start/index/294020
https://www.praktiker.hu/start/index/301783
https://www.praktiker.hu/start/index/295337
https://www.praktiker.hu/start/index/292412
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Medence szett 
• 488x122 cm 
• vízkapacitás: 19.156 L
Tartozékok: 
védőtakaró, alátétfólia,
homokszűrős 
vízforgató
282499

159.990 Ft
takaróponyva

alátétfólia
homokszűrős
vízforgató:
4542 L/h

Puhafalú medence szett
• 396x84 cm
• vízforgatóval
• 2006 L/h
282807

29.990 Ft
papírszűrős
vízforgatós

Puhafalú medence szett
• 244x66 cm• vízforgatóval
• űrtartalom: 

2300 L (80%)
282860

14.990 Ft

Önjáró automata porszívó „Pooltrend”
• 8 m kábellel
• pooltrend önjáró automata 

medencepadló porszívó
• új típusú, nagy hatékonyságú 
• korszerű számítógép-vezérlésű programmal tisztít,

a víz leengedése nélkül
• nagyméretű szűrőzsákja, valamint 1-1,5-2 órás

beállítható üzemideje nagyobb medencék
takarítását is lehetővé teszi

Vevőrendelésre!
301519

99.990 Ft
Mini induló vegyszerkészlet
Medencekémiai szett tartalma:
• 0,5 kg kombinált tabletta
• 0,5 kg pH csökkentő vegyszer
• 1 db mini AQUACHEK-

vízelemző készlet
• 1 db mini úszóvegyszer 

adagoló
283120

3.999 Ft
Homokszűrős mini 
vízforgató „Sandy”
• 4 m3/h 230 V
• homok: 20 kg 
• nyomásmérõ
295735

59.990 Ft

Felfújható masszázsmedence
• 180x65 cm • 1325 L /h • űrtar talom: 800 L (80%)
• masszázsrendszer • gyorsfűtő rendszer 

(max 40 celsius) 
• 4 férőhely
282859

139.990 Ft

Kerti zuhany
• 60x40cm
• 20 L-es
• felfüggeszthető
294494

2.599 Ft

Párásító szett
• 3 bar 
• 3 db szórófejjel és 

5 m-es csővel
• hordozható 
• 8 L-es tar tály 
294900

8.999 Ft

 

Fémvázas medence szett „Amalfi”
• 300x201x66 cm • 3300 L
• szögletes
• papírszűrős vízforgatóval
292002

39.990 Ft

 

https://www.praktiker.hu/start/index/283120
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https://www.praktiker.hu/start/index/292002
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https://www.praktiker.hu/start/index/282499


Grill
• sütőfelület: 47x47 cm
• sütési magasság: 

65-70 cm
• 106x56x86 cm 
• faszenes 
• krómozott 

grillrács
• oldalsó polcokkal
281274

19.990 Ft
Grillkocsi
• 76x45 cm
• fapolccal
• 2 kerekű
• szögletes
292058

25.990 Ft

Gázgrill „Triton”
• sütőfelület: 65x44 cm
• 140x121,5x57 cm
• 4 inox égővel (3kW) + 

oldalégővel
• integrált PTS 4.1 rendszer
• hőmérős
• zománcozott melegen 

tartó ráccsal 
és öntöttvas grillráccsal

• ezüst színben
• alsó szekrénnyel
• kb. 12 fő részére javasolt
300492, 293073

163.990 Ft dupla fedéllel

piezzo gyújtás

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

37.990 Ft

sütőfelület:
67x40 cm

Beton kerti grill „Brianza”
• 114x64x199 cm
• betongrill magas 

minőségű  beton-samot 
keverékből

• 114 cm-es 
munkalappal és 
belső samotbéleléssel

• krómozott 67x40 cm-es,  
3 magasságban  
állítható grillráccsal 

273476

49.990 Ft

Flekkensütő
• 45 cm 
• öntöttvas 
280386

7.999 Ft

Gázzsámoly
• 40x18x7 cm
280387

5.999 Ft

öntöttvas

Faszéngyújtó 
kémény
281483

1.999 Ft

Grill lap
• 51x24x1,5 cm • sima sütőfelület: 40,5x24,5 cm
• csíkos sütőfelület: 41x19 cm
• használható: gáz és elektromos tűzhelyen, 

nyílt lángon, parázson, kemencében, sütőben!
300510

5.999 Ft
Rozsdamentes bográcsok
• 6 L, 10 L, 14 L, 22 L
• 6 L 2.499 Ft
• tálalóbogrács, 

0,8 L 799 Ft

Bográcsállványok
• 1,25m 1.999 Ft
• tálaló 28x14 cm 

599 Ft
292548, 281662

2.499 Ft már
tól

Grillbegyújtó folyadék 
„Grillmaster”
• 1 L
• a grillgyújtó folyadékkal 

könnyebben begyújtható 
a faszén, ha azt átitatja és
pár perc után meggyújtja

301485

699 Ft699 Ft
Faszén-brikett 
„Grillmaster”
• 3 kg kiszerelésben

1 kg 233 Ft
• a természetes eményfából 

készült faszén-brikett 
kiválóan alkalmasa kerti 
grillezéshez

• hosszan tartó magas 
sütési hőmérsékletet 
biztosít 

301488
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Gázgrill „Midas 3.0”
• 3 rozsdamentes égővel
• melegítőráccsal 
• hőmérővel
299154

69.990 Ft

Grillkocsi
• 50x26 cm
• faszenes
• szögletes
• oldalsó 

fapolccal
292054

7.999 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/301488
https://www.praktiker.hu/start/index/301485
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https://www.praktiker.hu/start/index/291534
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Gömbgrill „Focis” 
• átmérő: 44cm
• faszenes 
• zománcozott 

égéstérrel
• krómozott 

rácsokkal
• hamutartóval 
• kerekekkel
299172

29.990 Ft

Trombita magyar zászlóval
• 36,5 cm
300242

459 Ft

Huzat visszapillantóra
• 2 db/szett

1 db 229,50 Ft
300245

459 Ft
Arcfesték
• többféle színben
300251

349 Ft
Lyukasztott szemüveg 
• poliészter
300248

459 Ft

Party zászlófűzér
• 10 m
300253

299 Ft
Nemzeti zászló
• rúddal
• 40x60 cm 1.199 Ft
• 60x90 cm 1.299 Ft
255788, 291412

1.199 Ft már
tól

Söröskorsó
• 500 ml
302831

Futballmintás üvegáruk
1. Tányér
• 31 cm 899 Ft
2. Salátás tál
• 17 cm
• 3 db-os 1.799 Ft

1 db 599,66 Ft
3. Kistányér
• 19 cm
• 4 db-os 1.999 Ft

1 db 499,75 Ft
303352, 53, 54

279 Ft

3.499 Ft

2016. június 02 - 15. Keresse online is ajánlatainkat!

Lakat kulcsos
„Stanley”
• focilabda alakú
• 30 mm
• 1 db kulcs
299319

2.499 Ft
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Üléshuzat
• focis mintával                           
• 1 db első üléshuzat 

+ 1 db fejtámla 
• 100% poliészter
281435
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899 Ft már
tól

179 Ft már
tól

Parti termékek
1. papírpohár 8 db/szett 

179 Ft 1 db 22,37 Ft
2. papír tényér 8 db/szett 

329 Ft 1 db 41,12 Ft
3. szalvéta 16 db-os 

249 Ft 1 db 15,56 Ft
302824

2.

2.
1.

1.

3.

3.

Különböző színekben
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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.

elemes világítással
21 sebességes

12-es, ajánlott
életkor: 2-4 év

16-os, ajánlott
életkor: 4-6 évGyermek kerékpár 

„Delfin és Flower”
• kék vagy rózsaszín
• acél váz és villa                         
• elől V-fék/hátul kontrafék                
• fém sárvédők és láncvédő                  
• támasztó kerekekkel  
12-es: 21.990 Ft         
281785, 86
16-os: acél csomagtartóval  
23.990 Ft
281787, 88

21.990 Ft már
tól „Delfin”

„Flower”

Gyermek kerékpár 20-as
• ajánlott korosztály: 6-9 év       
• acél váz és villa                              
• elől V-fék/hátul kontrafék                     
• fém sárvédők és láncvédő                       
• acél csomagtartó  
281789, 90

26.990 Ft

Kerékpár MTB 24-es
„SevenT”
• lány, fiú 
• max. teherbírás: 80 kg
• acél váz és villa
• elõl-hátul alu V-fék
• Falcon karos váltó
292076, 77

34.990 Ft

18 sebességes

54.990 Ft
Kerékpár BMX 20-as „Freestyle”
• acél váz és villa • elől-hátul alu V-fék                             
• műanyag láncvédő                                 
• kormányrotorral és fellépőkkel                   
• vegyes színekben  
300143

Kerékpár MTB rugós 26-os „Atlantic”
• rugós acél váz és villa               
• elől-hátul alu V-fék                  
• Shimano Tourney marokváltó            
• vegyes színekben
292073

39.990 Ft
Kerékpár City MTB 26-os 
• női/férfi • acél váz és villa                          
• elől-hátul alu V-fék                       
• Falcon karos váltó 
• fém sárvédők  
• vegyes színekben            
281083, 282334

34.990 Ft

Trekking kerékpár 28-as
• női/férfi
• acél váz és villa • elõl-hátul V-fék
• marokváltó • fém sárvédõk 
• dinamós világítás szett 
• csomagtartóval
283790, 92

37.990 Ft
Kerékpár City 28-as „Túra”
• női • acél váz és villa                                
• elől alu V-fék, hátul kontrafék                  
• fém sárvédők és műanyag láncvédő                 
• vegyes színekben      
300153

39.990 Ft

elemes világítással

18 sebességes

18 sebességes

összteleszkópos

csomagtartóval
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https://www.praktiker.hu/start/index/300153


Kerékpár City 26-os női „Sweet Bike”
• acél váz és villa • elől-hátul alu V-fék                                                     
• Falcon karos váltó • műanyag sárvédők és láncvédő 
• vegyes modern színekben    
300152

39.990 Ft

elemes világítás

6 sebességes

csomagtartóval

 al

Tricikli 24-es
• acél váz és villa                
• elől patkófék, hátul kontrafék   
• fém sárvédők és láncvédő         
• csomagtartókosárral                
282341

74.990 Ft
széles dupla 
rugós nyereg

Kerékpár lámpa szett „Varta”
• fényerõsség: 30 lm
• fénytávolság: 33 m
• fényforrás: 5x5 mm LED
• üzemidõ: 11 óra
• leszerelhetõ lámpatest • villogó funkció
• 6 db VARTA High Energy AAA elemmel
301880

4.499 Ft
Krokodil emelő 
• teherbírás: 2000 kg
• emelési magasság: 

135-330 mm
135093

8.999 Ft9.999 Ft
Akkumulátortöltő 
• 12-24 V, 24/16A • 300 W
• min. 30 Ah - max 220 Ah ólomsav

akkumulátorokhoz
• normál+gyorstöltõ
• fordított polaritás elleni védelem,

túláram elleni védelem
231927

17.990 Ft

Kerékpárszállító autókhoz „Marius”
• hátulra vonóhorogra szerelhetõ
• max. 3 kerékpár szállítására
• max. teherbírás: 45 kg
302187

26.990 Ft
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Kerékpárszállító autókhoz „BOA 3”
• hátulra pótkerékre szerelhetõ
• max. 3 kerékpár szállítására
• max. teherbírás: 45 kg
302186

38.990 Ft
Kerékpárszállító autókhoz „Mistral”
• hátsó ajtóra szerelhetõ
• max. 3 kerékpár szállítására
• max. teherbírás: 45 kg
302185

19.990 Ft
Kerékpárszállító autókhoz „Naos”
• hátulra vonóhorogra szerelhető
• 7 pólusú világítás csatlakozó                
• max. 2 kerékpár szállítására                  
• max. teherbírás: 45 kg
303278

49.990 Ft

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Kerékpár City 26-os 
„Holiday Cruiser”
• férfi, női
• acél váz és villa
• elõl alu V-fék, 

hátul kontrafék
• fém sárvédõk 

és láncvédõ
• vegyes 

színekben
300149, 50

49.990 Ft

elől-hátul
csomagtartóval

169.990 Ft
Robbanómotoros kerékpár 20-as
• teljesítmény: 300 W
• 35 cm3, 4 ütemű léghűtéses motor                           
• max. sebesség: 35 km/h                                    
• elől-hátul dobfék • hidraulikus első villa,

rugós hátsó lengéscsillapítókkal 
• vegyes színekben 
Amíg a készlet tart! 
288926

Akkutöltő
• 12 V, 9A 
• 110 W
• min.15 Ah - max.120 Ah

ólomsav akkumulátorok
töltéséhez

• normál+gyorstöltõ
• fordított polaritás védelem
169431

https://www.praktiker.hu/start/index/300152
https://www.praktiker.hu/start/index/300149
https://www.praktiker.hu/start/index/282341
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https://www.praktiker.hu/start/index/135093


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

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

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

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

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

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

Vevôszolgálat: 
06-40-23-23-23, 06-1-323-23-23
www.praktiker.hu E-mail: info@praktiker.hu
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Ütvefúró „Hyundai”
• 650 W • 15000 ütés/perc                       
• 13 mm-es fogaskoszorús 

tokmány                       
• max. furat 

fa/fém/beton: 
20/10/10 mm

204281

4.999 Ft 8.999 Ft
Akkus fúró/csavarozó
„Hyundai”
• 12 V                                
• max. nyomaték: 10 Nm                  
• nyomatékfokozat: 22+1               
• 10 mm-es gyorstokmány                
• max. furat fa/fém: 10/6 mm          
• kiegészítőkkel
301537

kofferben

Ütvefúró „Skil”
• 500 W • 0-48000 ütés/perc                           
• 13 mm-es 

fogaskoszorús 
tokmány                            

• max. furat 
fa/fém/beton: 
30/13/16 mm 

177105

9.999 Ft
Akkus fúró/csavarozó „Skil”
• 10,8V /1,3A Li-ion                
• max. nyomaték: 25 Nm               
• nyomatékfokozat: 19+1              
• 10 mm-es gyorstokmány              
• max. furat fa/fém: 20/8 mm    
Amíg a készlet tart! 
Békéscsabai áruházunkban 
nem kapható!
293293

34.990 Ft
pótakkuval Sarokcsiszoló „Skil”

• 600 W                      
• tárcsaátmérő:115 mm        
• 3 poziciós oldalfogantyú   
Tárcsa nélkül!               
303033  

12.990 Ft

Ütvefúró „Black&Decker”
• 750 W 
• max. nyomaték: 16 Nm
• 52700 ütés/perc 
• 13 mm-es 

gyorstokmány
• max. furat 

fa/fém/beton: 
32/13/16 mm

• pótfogantyúval, 
mélységütközővel 

295564

19.990 Ft pótakkuval
Akkus fúró/csavarozó
„Black&Decker”
• 14,4V /1Ah                            
• max.nyomaték: 12,1 Nm                  
• nyomatékfokozat: 24                   
• 10 mm-es gyorstokmány                  
• max. furat fa/fém: 25/10 mm          
243617

21.990 Ft
Sarokcsiszoló 
„Black&Decker”
• 750 W                               
• tárcsaátmérő: 115 mm                
• lágyindítás                         
302745

11.990 Ft

Ütvefúró „Bosch”
• 750 W                               
• max. nyomaték: 10 Nm                 
• 48000 ütés/perc                     
• 13 mm-es 

gyorstokmány               
• max. furat 

fa/fém/beton: 
30/12/14 mm 

236258

29.990 Ft

31.990 Ft
Ütvefúró „Stanley Fatmax”
• 850 W • max.nyomaték: 52 Nm
• 0-52700 ütés/perc 
• 2 sebességes
• 13 mm-es 

gyorstokmány
• max. furat 

fa/fém/beton: 
50/13/18 mm

• pótfogantyú 
mélységütközõvel

271623

Akkus ütvefúró/csavarozó
„Stanley Fatmax”
• 18V / 2,0 Ah Li-ion                                   
• max. nyomaték: 51,4 Nm                                 
• 6800/27200 ütés/perc 
• 2 sebességes                   
• 13 mm-es gyorstokmány                                 
• max. furat fa/fém/beton: 

38/13/13 mm                    
• övcsipesz, mágneses bittartó,

beépített LED munkalámpa
291764

59.990 Ft pótakkuval,
kofferben

Sarokcsiszoló „Bosch”
• 750 W
• tárcsaátmérõ: 115 mm
Tárcsa nélkül!
275501

18.990 Ft
kofferbenAkkus fúró/csavarozó „Bosch”

• 14,4 V /1,3 Ah Li-ion         
• max. nyomaték: 17/34 Nm
• nyomatékfokozatok: 20+1       
• 2 sebességes                 
• 10 mm-es gyorstokmány              
• max. furat fa/fém: 25/10 mm           
287060

37.990 Ft

Sarokcsiszoló „Hyundai
• 710 W
• tárcsaátmérõ: 115 mm
• biztonsági kapcsolóval
Tárcsa nélkül!
301535

5.999 Ft

22.990 Ft
Sarokcsiszoló „Stanley
Fatmax”
• 850 W-os
• 3 poziciós oldal fogantyú
• forgatható hajtóműház            
• tárcsaátmérő: 125 mm       
Tárcsa nélkül!
271617

kofferben

kofferben

5 db vágótárcsával

kofferben
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https://www.praktiker.hu/start/index/303033
https://www.praktiker.hu/start/index/295564
https://www.praktiker.hu/start/index/243617
https://www.praktiker.hu/start/index/302745
https://www.praktiker.hu/start/index/236258
https://www.praktiker.hu/start/index/287060
https://www.praktiker.hu/start/index/275501
https://www.praktiker.hu/start/index/271623
https://www.praktiker.hu/start/index/291764
https://www.praktiker.hu/start/index/271617


23.990 Ft

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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Multikompresszor szett „Güde”
• 1100 W • max. 8 bar
• 140 L/perc• olajmentes
• 315x160x340 mm
• gyorscsatlakozós 

tömlő, abroncs töltő, 
fúvópisztoly és adapterek

283402

29.990 Ft

5 az 1-ben:  
egyengető gyalulás, 
vastagolás, fűrészelés, 
marás, fúrás

Szerszámosház „Riverton”
• fém • zöld • 2,5 m2 • 189x201x122 cm
• különálló fém kerti ház, tüzihorganyzott acéllemezekből, karbantartást nem igényel.
290781
Titán: 4,7 m2 • 205x261x182 cm  119.990 Ft
Colossus: 7,8 m2 • 210x321x242 cm  147.990 Ft
Vevőrendelésre!
290781, 84, 86
A méretekbe a tetői átfedések bele vannak számítva!

89.990 Ft már
tól

Univerzális élező „Güde”
• 65 W • 200x154x130 mm
• 48 mm csiszolókõ
• különbözõ fúrók, ollók, 

kések élezésére
283385

8.999 Ft 29.990 Ft
Falhoronymaró „Güde”
• 1700 W
• 2 db gyémánt 

vágótárcsa 150 mm
• vágásmélység: 

2,5/6/14/19/29 mm
• kofferben
283387

Magasnyomású mosó 
„K2 Premium Car&Home”
• 1400 W
• Nyomás: max.110 bar
• vízszállítás: max.360 L/óra
• tartozékok: pisztoly, 6 m-es tömlõ, szórószár,

szennymaró, mosószertartály, „Car & Home”
tisztító készlet

281888

49.990 Ft

Magasnyomású mosó
„Kärcher K 2 Compact”
• 1400 W
• nyomás: max.110 bar
• vízszállítás:

max. 360 L/óra
• tartozékok: pisztoly, 

4 m-es tömlõ, 
szórószár, 
szennymaró, 
beépített vízszûrõ

281890

Famegmunkáló gép MFT 3500-5
• 2200 W 
• 5500 ford. /perc (üresjárati)
• marási szélesség: 250 mm
• marási mélység: 0-3 mm
• fűrészelési mélység: 0-85 mm
• marási és fűrészelési szögek: 0°- 45°
302954

189.990 Ft

Magasnyomású mosó 
„Kärcher K5 Home”
• 2100 W• nyomás: max. 145 bar                                                            
• vízszállítás: max. 500 l/óra                                                      
• alaptartozékok: pisztoly, 8m-es

tömlő+dob, Vario-Power 
szórószár, szennymaró,
terasztisztító+tisztítószer, 
vízhűtéses motor 

281893

114.990 Ft

webshopunk!
Megújult

Rendeljen egyszerűen, kényelmesen otthonról!
Pakolja tele virtuális kosarát, a többi a mi dolgunk!

www.praktiker.hu

https://www.praktiker.hu/start/index/281888
https://www.praktiker.hu/start/index/281893
https://www.praktiker.hu/start/index/281890
https://www.praktiker.hu/start/index/283385
https://www.praktiker.hu/start/index/283387
https://www.praktiker.hu/start/index/283402
https://www.praktiker.hu/start/index/302954
https://www.praktiker.hu/start/index/290781


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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Lemezelt beltéri ajtó „Dusa”
• gerébtokkal 
• fehér alapmázolt
• mintanyomott frontlemez borítás
• 75x210 cm 10.990 Ft 
• 90x210 cm 12.990 Ft
• 100x210 cm 14.990 Ft
Pallótokos 
és félig 
üvegezhető 
változatban 
is kapható! 
Kilincs nélkül!
284663

10.990 Ft már
tól 23.990 Ft már

tól

Kazettás beltéri ajtó „Xéna”
• pallótokos • tömör fenyô
• 75x210 cm   23.990 Ft
• 90x210 cm   26.990 Ft
• 100x210 cm 29.990 Ft
Félig üvegezhetô 
változatban is kapható.
Kilincs nélkül!
284549

Harmonikaajtó
• kazettás
• 86x203x6mm
• különböző színekben
301898, 99, 900

15.990 Ft /db

fa erezetű 
PVC fólia

Acél biztonsági 
bejárati ajtó „RA13”
• kültérre is alkalmas • 95x205 cm
• ajtószárny vastagsága: 50 mm
• központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít 
• kőzetgyapot szigetelés: 2,3 W/m²K
• fehér szín • rozsdamentes küszöb
• kitekintő • napi zár
Kilinccsel!
275892

59.990 Ft

Lépcsőházi bejárati 
acél ajtó „RA08-03”
• arany tölgy dekor • 96x205 cm                                                   
• szárny vastagság: 50 mm                                     
• központi zár 5 pontban és 

9 helyen rögzít 
• kitekintő • napi zár • szigetelés: 

méhsejt szerkezetű 
papír

Kilinccsel!
295264, 65

44.990 Ft

49.990 Ft
Mellékbejárati
ajtó „Dráva”

• 100x210 cm
• 60 mm vastag 

3 légkamrás PVC profil
• 5 pontos zárszerkezet 
• fix ajtópántok
Kilinccsel!
293114

69.990 Ft
Műanyag bejárati ajtó 
„Temze”
• 100x210 cm • 5 légkamrás
• 5 ponton záródó zárszerkezet
• biztonsági zárbetét 
• csincsilla üvegezés
Kilinccsel!
282203, 04

89.990 Ft
Üveges bejárati ajtó „Zebra”
• 100x210 cm • borovi fenyő 
• natúr felület 
• hôszigetelt fatörzs üveggel 
• 5 ponton záródó zárszerkezet 
• biztonsági zárbetét 
• keményfa küszöb
Kilinccsel!   
284309

OSB lap
• táblaméret: 2500x1250 mm 
• 6 mm 899 Ft/m²  2.809 Ft/tábla
• 8 mm 1.199 Ft/m² 3.747 Ft/tábla
• 15 mm 1.699 Ft/m²  5.309 Ft/tábla
Egész táblában ér tékesítjük!
298670, 297154, 298671

899 Ft már
m2-től

16 mm vastag1.799 Ft m2

Fenyő lambéria
• 16x96 mm 
• „B/C” osztály 
• különböző hosszban
• 3.112 Ft/csomagtól
269812

Kerítéslécek
• fenyőből, akácból 

és bükkből
• többféle méretben
246596, 207358

249 Ft már
db-tól 349 Ft már

db-tól

Fűrészelt fenyőléc
• különböző méretekben
Az ár a legkisebb méretre
vonatkozik! 
270762

ÚJ!

különböző 
színekben

Műanyag falburkoló
• 2700x100x10 mm

1 csomag: 3.777 Ft-tól
Csomagban ér tékesítjük!
Kiegészítő profilokat 
keressék áruházainkban!  
197669 

1.399 Ft már
m2-től

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

https://www.praktiker.hu/start/index/246596
https://www.praktiker.hu/start/index/270762
https://www.praktiker.hu/start/index/298670
https://www.praktiker.hu/start/index/269812
https://www.praktiker.hu/start/index/197669
https://www.praktiker.hu/start/index/301898
https://www.praktiker.hu/start/index/284663
https://www.praktiker.hu/start/index/284549
https://www.praktiker.hu/start/index/295264
https://www.praktiker.hu/start/index/293114
https://www.praktiker.hu/start/index/275892
https://www.praktiker.hu/start/index/282203
https://www.praktiker.hu/start/index/284309
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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

gyors és könnyű
beszerelés

Egyenes lépcső „Graz”
• beépítési magasság: max. 292 cm
• lépcsõfokok száma: 12 db
• lépcsõlap vastagsága: 35 mm
• lépcsõfokok anyaga: 

lakkozott bükk
• 90°-os forduló
• kapaszkodóval
299745

179.990 Ft
Helytakarékos lépcső 
„Milano”
• egyenes 
• lapraszerelt méret: 

17x17x335 cm
• lépcsôfok: 

515x142x27 mm
• szárak: 

3340x142x27 mm
• korlát: 

3000x70x27 mm
235626

24.990 Ft

19.990Ft már
tól

Padlásfeljáró létra
• fehér bútorlap ajtóval
• 60x110 cm 19.990 Ft 
• 70x120 cm 21.990 Ft
Hőszigetelt változatban 
is kapható!
177500

Fényzáró roló
• 55x78 cm 9.999 Ft 
• 78x98 cm 12.990 Ft
• 78x118 cm 13.990 Ft 
• 78x140 cm 14.990 Ft
• fehér, bézs és kék színben
• tetőtéri ablakokhoz
222832

9.999 Ft már 
db-tól

10.990 Ft már
tól

Ablak
• borovi fenyő • Ug= 1,1 W/m2K 
• GU vasalat • 68 mm-es EURO 

falcos szerkezet • kilinccsel
Pl.: 
• 60x60 oldalt nyíló 10.990 Ft 
• 60x60 bukó 14.990 Ft
• 90x120 bukó-nyíló 34.990 Ft
További méreteket keresse áruházainkban!
284259, 284254

  ag

999 Ft már 
db-tól

Fenyő korlátrendszer elemek
• közbenső elem 999 Ft
• fenyő lépcsőlap 3.399 Ft-tól
• kezdőelem 2.199 Ft
• kézcsúsztató
• 150x6x4 cm 2.499 Ft
• 240x6x4 cm 3.499 Ft
További elemeket 
keressék áruházainkban!
293254, 58

kedvezmény
30% Magas minőségű lamella ajtókra

Padláslétra „Click fix 26”
• 26 mm vastag ajtólap
• hőszigetelés: 1,35 W/m2K
• 60x120 cm és 70x120 cm 
• max. teherbírás: 150 kg
• hőhídmentes
296405, 07

25.990 Ft már
tól

Spirál lépcső „Barcelona”
• beépítési magasság max. 292 cm
• lépcsõfokok száma: 12 db
• lépcsõfokok vastagsága: 35 mm
• lépcsõfokok anyaga: lakkozott bükk
• átmérõ:140 cm
• kapaszkodóval
Vevõrendelésre!
299748

199.990 Ft
Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

https://www.praktiker.hu/start/index/222832
https://www.praktiker.hu/start/index/293254
https://www.praktiker.hu/start/index/177500
https://www.praktiker.hu/start/index/296405
https://www.praktiker.hu/start/index/284259
https://www.praktiker.hu/start/index/235626
https://www.praktiker.hu/start/index/299745
https://www.praktiker.hu/start/index/299748
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Laminált padló 
„Neutral” 
• 1286x194 mm
265446

1.449 Ft m2

Laminált padló 
„Bauclick”
• 1292x192 mm 
• különböző dekorok
243724, 230208

1.999 Ft m2

Laminált padló 
„Dafino” és „Neutral”
• 1290x194 mm
• különböző dekorok 
300820, 19, 265445, 18, 17

1.899 Ft m2

Laminált padló 
„Ramo”
• 1286x194 mm
290972, 271546

2.299 Ft m2

Aland fenyő Füst fenyő

Laminált padló 
„Euroclick”
• 1292x192 mm
• különböző dekorok
288852, 284338, 284832

2.199 Ft m2

Lamináltpadló „Joy”
• 1286x194mm
• különböző dekorok
265530,291679,294793

2.599 Ft m2

Laminált padló 
„Megafloor”
• 1292x192 mm
• különböző dekorok
269662, 61, 60, 59, 63

2.599 Ft már
m2-től

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

Laminált padló 
„Megafloor Medium”
• 1291x135 mm
• különböző dekorok
Csak a budapesti, 
vecsési, budaörsi, 
pécsi és győri 
áruházakban
értékesítjük!
294057, 56, 58

2.999 Ft m2

Robin wood

Laminált padló 
„Megafloor Large”
• 1291x246 mm
• különböző dekorok
Csak budapesti, budaörsi, 
vecsési, pécsi és győri
áruházban kapható!
301541, 42

3.499 Ft m2

széles panelméret 

Tölgy Denver Pecan Bornholm fenyő

Winny tölgyArchen tölgy

Prato szilfa Balmoral kőrisHegyi szilFehér gesztenyeNevada tölgy

Clay tölgy

Edmonton tölgy

Szürke tölgyBeaumont tölgy
Natúr dió

Kanadai fenyőValley tölgyDió

31
kopás-
állóság

6 mm
vastagság

31
kopás-
állóság

7 mm
vastagság 31

kopás-
állóság

7 mm
vastagság

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

ÚJ!

31
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

Homok tölgy

keskeny panelméret

https://www.praktiker.hu/start/index/265446
https://www.praktiker.hu/start/index/300820
https://www.praktiker.hu/start/index/243724
https://www.praktiker.hu/start/index/288852
https://www.praktiker.hu/start/index/290972
https://www.praktiker.hu/start/index/265530
https://www.praktiker.hu/start/index/269662
https://www.praktiker.hu/start/index/294057
https://www.praktiker.hu/start/index/301541
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1.999 Ft már
db-tól

Farmer szőnyegek 
„Old Blue”
• 70x100 cm 1.999 Ft
• 70x150 cm 2.999 Ft
• 70x200 cm 3.999 Ft
299641, 42, 44

3 m széles

4 m széles

2  m széles

1,25 mm 
vastag

3 mm 
vastag

3 mm 
vastag

2.199 Ft m2

Szőnyegpadlók „Nikita”
• 4 m széles
• különböző 

színekben
Méretre vágással 
ér tékesítjük!
293712, 15, 18, 19

Kész szőnyegek „Milano”
• 60x100 cm 4.399 Ft
• 160x220 cm 25.990 Ft
• 190x270 cm 37.990 Ft
• különböző színek és minták
277870

4.399 Ft már
db-tól

különböző színek 
és méretek

Bambuszrolók
• az ár a legkisebb 

méretre vonatkozik 
(60x160 cm)

Áruházanként 
változó készletek!
289070, 254332

1.399 Ft már
tól

Rúdkarnis szett  „Bifo”
• 120-160-200-250 cm 
• átmérő: 28 mm 
• fehér színben  
• 120 cm 2.999 Ft 
• anyaga műanyag
278505

Rúdkarnis szett „Lugano”
• egysoros 
• fenyő szín
• 120-160-200-250 cm
• 120 cm 3.499 Ft
• anyaga fa
282016

2.999 Ft már
tól

4-évszak ágynemű szett
• 2 db paplan 140x200 cm (800+400 g)

összekapcsolhatóak
• 1 db nagypárna 70x90 cm (800 g)
291129

8.999 Ft

jersey

pamut

színes

Lepedők „Newtex”
• pamut 150x200 cm 1.499 Ft
• pamut színes 160x200 cm 1.599 Ft
• jersey 160x200 cm 1.899 Ft
279956, 281943, 284270

1.499 Ft már
tól

Ágyneműhuzat garnitúra „Manifesto”
• 3-részes (takaró 140x200 cm, nagypárna 70x90 cm, 

kispárna 50x40 cm)
301391

6.999 Ft
Ágytakarók „Alba”
• 170x250cm 7.499 Ft
• 250x250cm 9.999 Ft
301507

7.499 Ft már
db-tól

Kosár „Knit”
• 3-féle színben
• kötött mintázat
1. 3 L kerek 999 Ft
2. 8 L téglalap 1.799 Ft
3. 19 L téglalap 2.299 Ft
299342

999 Ft már
tól

999 Ft már
m2-től

PVC-padlók
• 1,25 mm 999 Ft
• 3 mm 1.499 Ft
Méretre vágással
értékesítjük!
158911, 270199, 
203227

1.999 Ft /db

Piknik plédek
• 130x150 cm 
• egyik oldala vízlepergetős
• 100% poliészter
284260

Minden textil rolóra*
Blackout* Fresh Mini Uno Zebra*

15%
kedvezmény

Áruházanként változó készletek, méretek és színválaszték.
*A termékek csak a Budapest M3-as, Mester utcai, Bécsi úti, budaörsi és vecsési áruházainkban kaphatóak.

1.

2.

3.

https://www.praktiker.hu/start/index/289070
https://www.praktiker.hu/start/index/299342
https://www.praktiker.hu/start/index/278505
https://www.praktiker.hu/start/index/282016
https://www.praktiker.hu/start/index/279956
https://www.praktiker.hu/start/index/291129
https://www.praktiker.hu/start/index/301391
https://www.praktiker.hu/start/index/301507
https://www.praktiker.hu/start/index/284260
https://www.praktiker.hu/start/index/299641
https://www.praktiker.hu/start/index/277870
https://www.praktiker.hu/start/index/158911
https://www.praktiker.hu/start/index/293712
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Beko kerámialapos tűzhely
CSS-57 
• 4 főzőzóna
• sütő világítás 
• elektromos sütő és grill
• 85x50x60 cm
• fehér színben
282894

89.990 Ft

alsó és felső sütés

Hauser elektromos grillsütő
GR-150 
• 1500 W
• sütő felület: 40x30 cm
• kettős tapadásmentes bevonat
• hőálló üvegfedő szellőző nyílással
295063

11.990 Ft

Hauser légkeveréses grillsütő 
TOS-3520 
• 1500 W
• 35 L-es
• forgónyárssal
Dekoráció nélkül
282416

22.990 Ft

5.999 Ft már
tól

13.990 Ft
Páraelszívó „Tilly”
• 1 motoros
• 125 m3/h
• 50 vagy 60 cm
• fehér 
295674, 75

16.990 Ft
Páraelszívó „Tilly” 
• 1 motoros
• 65-125 m3/h
• 50 vagy 60 cm
• inox
295671, 72

Mosogató „Blancoflex mini C”
• rozsdamentes acél • 78x43,5x15 cm
• beépíthető • egymedencés + csepptálcás
• lefolyógarnitúra, 1,5"-os lefolyódugó
127628

10.990 Ft
Mosogató „N-132K”
• rozsdamentes acél • 80x60x13,5 cm
• ráépíthető • kétmedencés
• le- és túlfolyó készlettel
225987

13.990 Ft
Mosogató „Blancorondoval C”
• rozsdamentes acél, matt
• 53,5x49x18 cm
• beépíthető • körmedencés
• 3,5” lefolyóval
174707

14.990 Ft

Mosogató „Blancotipo 8 Compact”
• rozsdamentes acél • 78x50x17 cm
• beépíthető • kétmedencés
• szűrőkosaras leeresztővel
• 3,5"-os szűrőkosaras leeresztővel
218479

27.990 Ft 51.990 Ft /db

Mini hűtőszekrény
TSR-50 
• 45 L • 107 kW/év • 53x47x50 cm
Dekoráció nélkül!
302472

33.990 Ft

499 Ft már
db-tól

Flexibilis alu 
légcsatorna
• többféle méretben
265544, 41

A
energia

A
energia

Hauser elektromos főzőlap
• szabályozható hőfok
• működésjelző lámpa
• automata biztonsági 

kapcsoló hőbiztosítékkal
• HP-131S 1 lapos 1500 W 5.999 Ft
• HP-231S 2 lapos 1500 W+

1000 W 8.499 Ft
282396, 98

Mosogató „Blanconova 45 S”
• silgránit, pezsgő vagy antracit színben
• 81x50x19 cm • beépíthető 
• egy medencés + csepptálcás
• 3,5”-os rozsdamentes 

acél szűrőkosaras lefolyóval
Vevőrendelésre kapható! 
137483, 254387

1.

2.

https://www.praktiker.hu/start/index/127628
https://www.praktiker.hu/start/index/225987
https://www.praktiker.hu/start/index/174707
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https://www.praktiker.hu/start/index/295671
https://www.praktiker.hu/start/index/265544
https://www.praktiker.hu/start/index/282396
https://www.praktiker.hu/start/index/295063
https://www.praktiker.hu/start/index/282894
https://www.praktiker.hu/start/index/282416
https://www.praktiker.hu/start/index/302472
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6.999 Ft
Háztartási létra „Eifel”
• acél
• terhelhetõség: max. 120 kg
• 3+1 fokos    
280822

1.499 Ft már
tól

Curver billenős 
szemetes „Flip Bin”
• 10 L 1.499 Ft

25 L 2.799 Ft
50 L 4.499 Ft

• a teteje felfelé nyitható 
illetve billenthető 

281156

Ételtároló dobozok
1. Curver ételtartó dobozok
„Fresh&Go”

• különböző típusok, méretek és
kiszerelések 199 Ft-tól

Példák kínálatunkból:
• 0,25 L 199 Ft
• 3x0,5 L 599 Ft  1 db 199,67 Ft
280512
2. Ételtartó szett 
„Take Away New”

• 5x1,1 L  899 Ft
1 db: 179,80 Ft

289713

199 Ft már
tól

Leifheit pillangó ruhaszárító 
„Pegasus 200 Solid Comfort”
• 87x167x66 cm
Vállfa nélkül!
302099

13.990 Ft

1.399 Ft már
tól

Üveg vázák
• 40 cm 1.399 Ft
• 30 cm 1.899 Ft
269826, 302841

4.499 Ft már
től

Könnyű fémpolc „Basic”
• fehér • teherbírás: 40 kg/polc
• különböző méretekben
• 4 polcos 75x150x30 cm 4.499 Ft
• 5 polcos 75x170x30 cm 5.999 Ft
211815, 232535
• horganyzott teherbírás: 40 kg/polc 
• különböző méretekben
• 4 polcos 75x150x30 cm 4.499 Ft
• 5 polcos 75x170x30 cm 5.199 Ft
Dekoráció nélkül!
272632, 33

Univerzális
polcrendszer
elemek
• konzol 15 cm

2 horgos 199 Ft
63670
• falsín 50 cm 

2 soros 999 Ft
52613
• perforált lemez

80x20cm 3.999 Ft
52824
• fémpolclap 

80x20 cm 4.999 Ft
110430

199 Ft már
db-tól

799 Ft már
tól

Tárolók tetővel „Quasar”
• különböző méretekben és színekben
• 4 L, 7 L, 13 L, 18 L, 22 L, 

28 L, 30 L, 50 L, 60 L, 80 L
Az ár a legkisebb méretre vonatkozik.
(4 L= 32x20x10 cm)
259436

Befőzés
89 Ft már

db-tól

Befőttes üvegek 
és tetők
• különböző típusok 

és méretek
Az ár a 720 ml* 
méretre vonatkozik!
293663

6.999 Ft
Gurulós utazótáska 
• 75x35x32 cm
• fekete vagy kék

színben
• anyag: poliészter
• zippzáros, tároló

rekeszekkel
• 2 görgővel
300604

5.999 Ft már
tól

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

 
1.

2.

2.999 Ft
Momert 
konyhamérlegek
• max 5 kg/1g
• 18x15x2,2 cm
• CR2032 elemmel (tar tozék)
302899, 902

Új
Különböző 
színekben

https://www.praktiker.hu/start/index/293663
https://www.praktiker.hu/start/index/302899
https://www.praktiker.hu/start/index/211815
https://www.praktiker.hu/start/index/63670
https://www.praktiker.hu/start/index/259436
https://www.praktiker.hu/start/index/280512
https://www.praktiker.hu/start/index/289713
https://www.praktiker.hu/start/index/269826
https://www.praktiker.hu/start/index/281156
https://www.praktiker.hu/start/index/302099
https://www.praktiker.hu/start/index/280822
https://www.praktiker.hu/start/index/300604
https://www.praktiker.hu/start/index/300603
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3.499 Ft
Kőhatású dekorlap 
• 1 m2/cs, 16 lap
• belső terek 

dekorálására
• igény szerint 

átfesthető
261225

1.199 Ft már
tól

Styropor ragasztó
• mennyezeti burkolólapok 

ragasztására
• kiadósság: 

250-300 g/m²
• 1 kg
119806

899 Ft
Rozetta
• különböző 

mintákkal 
• 51 cm
• festhető
273735

1.499 Ft

Vlies habtapéta
• 10,05x0,53 m
• 938,51 Ft /m2

295041, 42, 43, 44

4.999 Ft
Vlies Vinyl Tapéta
• 10,05x0,53 m
• 1.126,65 Ft /m2

295034, 35, 36, 37

5.999 Ft

már
cs-tól799 Ft

Mennyezeti burkolólapok
• polisztirol • hô- és hangszigetelô 
• 50x50 cm 
• 2 m2/cs 1 m2: 399,50 Ft-tól
• díszítő szegélylécek 279 Ft-tól
118845, 220931, 220933, 273749
231213, 172033, 295939, 169730

Sadolin kertibútor 
tisztító és ápoló sray
• alkohol tartalmú 

tisztító spray
• kültérre és 

beltérre
• 0,5 L 

1 L 2.598 Ft
293126

1.299 Ft
Sadolin kertibútor olaj  
• oldószeres faolaj
• kültéri kerti bútorok védelmére
• vízlepergető hatású
• mélyen beszívódik a fába
• teljes védelmet biztosít 

az időjárás ellen
• felhordás: 

2 rétegben
• színtelen, teak
• 0,75 L

1 L 4.265,33 Ft
188305

3.199 Ft már
tól

1.999 Ft

Supralux Xyladecor 
Classic vékonylazúr
• oldószeres, a fába 

mélyen beszívódó, 
vékonyrétegű 
impregnáló lazúr

• 0,75 L  1.999 Ft  
1 L 2.665,33 Ft

• 2,5 és 5 literes 
kiszerelésben is 
kapható

233383

1.999 Ft már
tól

Supralux fadekor 
fafesték 5 L
• vizes alapú bevonat 

kültéri használatra
• 1 L  699,80 Ft
297169

3.499 Ft

Sadolin Superdec 
favédő festék
• selyemfényû
• vizesbázisú, 

bel- és kültérre
• víztaszító
• UV- és 

időjárásálló
• 0,75 L

1 L 3.998,67 Ft
194497

2.999 Ft
Sadolin Extra vastaglazúr
• selyemfényû 
• oldószeres 
• kültérre 
• vízlepergetô 
• UV-álló 
• 0,75 L 2.999 Ft-tól  

1 L 3.998,67 Ft-tól
124833

2.999 Ft már
tól

1.299 Ft már
tól

Lazurán Lenolajkence
• kül- és beltéri fafelületek, valamint

beltéri falfelületek pórustömítésére,
beeresztésére, olajfestékek 
hígítására

• 0,75 L 1.299 Ft 
1 L 1.732 Ft

• 2,5 L 3.799 Ft 
1 L 1.519,60 Ft

285886, 87

Pattex Palmatex 
cipőragasztó
• 50 mL  

1 L 11.980 Ft
239379

599 Ft
Metylan tapétaragasztó
• könnyû és középvastag 

tapétákhoz
• 20 perc alatt 

felhasználásra kész
• 125 g, normál  1.199 Ft  

1 kg 9.592 Ft
• 200 g, special 1.999 Ft  

1 kg 9.995 Ft
50232, 50185

ECO kerítéslazúr
• különböző 

színekben
• selyemfényű
• vizesbázisú
• 5 L 1.999 Ft

1 L 399,80 Ft
301009

különböző
színekben

különböző
színekben

különböző
színekben Paint Gun festékszóró 

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

8.999 Ft

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

https://www.praktiker.hu/start/index/295041
https://www.praktiker.hu/start/index/295034
https://www.praktiker.hu/start/index/261225
https://www.praktiker.hu/start/index/118845
https://www.praktiker.hu/start/index/273735
https://www.praktiker.hu/start/index/119806
https://www.praktiker.hu/start/index/50232
https://www.praktiker.hu/start/index/239379
https://www.praktiker.hu/start/index/297169
https://www.praktiker.hu/start/index/301009
https://www.praktiker.hu/start/index/293126
https://www.praktiker.hu/start/index/188305
https://www.praktiker.hu/start/index/285886
https://www.praktiker.hu/start/index/233383
https://www.praktiker.hu/start/index/124833
https://www.praktiker.hu/start/index/194497
https://www.praktiker.hu/start/index/259078
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Homlokzatfesték
• fehér • 3-5% színezőkkel keverhető
• 14 L 1 L 442,79 Ft
290102

6.199 Ft
14 L „Supralux” mennyezet- és 

beltéri falfesték
• vizesbázisú 
• diszperziós 
• matt 
• kiadósság: 

5-6 m2/L
• 14 L 

1 L 357,07 Ft
258078

4.999 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

2.499 Ft
Platinum színes falfesték
• beltéri 
• 2,5 L 4.699 Ft  

1 L 1.879,60 Ft
• 5 L 7.499 Ft     

1 L 1.499,80 Ft
• kiadósság: 

15-20 m2/L
• formaldehid 

mentes
285054

4.699 Ft már
tól

2.499 Ft már
tól2.599 Ft

Trinát zománcfesték
• fényes
• fehér színben
• 1 L • oldószeres
285726

1.999 Ft
Trinát univerzális alapozó
• fehér, fekete, barna színben
• kiadósság: 8-12 m2/L 

egy rétegben
• 0,75 L 1.999 Ft 

1 L 2.665,33 Ft
285714

Supralux falfesték színező
• nagy színezõerejû, kül- és beltérben, diszperziós falfestékek (max. 5%-ban) és

mészfalfestékek (max. 3%-ban) színezésére alkalmas színezõpaszta, mely kiváló minõségû
pigmenteket és töltõanyagokat tartalmaz. Kötõanyagtartalma révén önmagában, 
színes falfestékként is használható. A Supralux színezõ család egyes tagjai egymással is
bármilyen arányban keverhetõek.    298136

499 Ft

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Prisma Color lakkspray
• 400 ml • kül- és beltérre
• gyorsan száradó
• magas fedőképesség

1 L 2.997,50 Ft
• többféle színben
223575

1.199 Ft

különböző
színekben

Hammerite radiátor festék
• nem sárgul
• tartósan hőálló akár 120°C-ig
• nagyfokú ellenállóság 

(karc- és ütésálló bevonat)
• gyorsan szárad, 

nincs kellemetlen szag
• alumínium és réz felületekre is 

(pl. csatlakozók, csapok)
• kiadósság 11 m2/1L
• 0,75 L 3.199 Ft 

1 L  4.265,33 Ft
275638

3.199 Ft

Trinát mestertapasz
• könnyen felhordható 

és csiszolható tapasz
• kül- és beltéri fa- és

fémfelületek felületi
egyenetlenségeinek 
kitöltésére

• 125 ml  599 Ft 
1 L  4.792,00 Ft

285784

599 Ft már
tól

Kromofág
• lúg- és savmentes 

festéklemaró szer
• alkalmas fém- fa és 

üvegfelületek 
olaj- és szintetikus 
festékbevonatainak 
eltávolítására

• a kezelt felület 
csiszolás 
és oldószeres 
zsírtalanítás 
után újrafesthető

• 1 L
256591

2.299 Ft

1.332,67 Ft/10 L

Prakticolor ECO 10 L
• beltéri falfesték
• fehér
• matt, fehér
• kiadósság: 5-6 m2/L
• felhordás: hengerrel, ecsettel
• vízzel max. 20%-ban higítható

• 10 L vásárlása esetén
1.999 Ft
1 L 199.90 Ft

• *3x10 L vásárlása esetén
3.998 Ft
1 L 133,27 Ft 

248306

2-őt fizet, 3-at vihet!*
10 L

+

Különböző
színekben

1.499 Ft

Twist color falfesték 
• különböző színekben 
• diszperziós
• 5 L 2.499 Ft  1 L 499,80 Ft
260598    Nyíregyházi, szolnoki, 
zalaegerszegi, kaposvári,
békéscsabai és esztergomi 
áruházunkban nem kapható.

Cellkolor zománcfesték
• selyemfényű • oldószeres
• kiadósság:  9-11 m2/1 L
• 1 L 2.499 Ft
• 5 L 9.999 Ft

1 L 1.999,80 Ft
223944

MAESTRO 
gázkonvektror 
festék spray
• barna, sárga, fehér színben
• 400 ml
• konvektorok külső 

védőlemezének és egyébb
200°C hőmérsékletnek kitett 
acélfelületek festésére

• zsírfényű, gyorsan szárad
• könnyen tisztítható
• kiváló színtartó
• 1 L 3.747,50 Ft
302035, 36, 37

5 L

14 L

1 g 4,99 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/248306
https://www.praktiker.hu/start/index/298136
https://www.praktiker.hu/start/index/290102
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https://www.praktiker.hu/start/index/256591


Mapei termékek1.999 Ft már
tól
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1.999 Ft már
tól

„Eco Prim Grip” tapadóhíd
• 1 kg 1.999 Ft 
• 5 kg 7.999 Ft 

1 kg 1.599,80 Ft 
• szilka homokkal kevert 
269783, 84

zsák3.699 Ft

„Praktibau” szárazbeton 
• 25 kg 

1 kg 27,96 Ft
297218

699 Ft zsák

Cement 
• szlovák
• 25 kg 

1 kg 39,56 Ft
275934

989 Ft zsák

„Praktibau”
cementesztrich
• 25 kg 

1 kg 25,96 Ft
285594

649 Ft zsák

Baumit 
falazóhabarcs
• 40 kg

1 kg 27,47 Ft
222764

1.099 Ft zsák

Stukatúrgipsz
• 2,5 kg 279 Ft 

1 kg 111,60 Ft
• 5 kg 479 Ft 

1 kg 95,80 Ft
• 20 kg 1.499 Ft 

1 kg 74,95 Ft
265383, 81, 82

279 Ft /zsáktól

Kültéri javító vakolat
• 5 kg

1 kg 259,80 Ft
148580

1.299 Ft zsák

„Rimano 0-3” 
glettelőgipsz
• beltéri 
• nagyszilárdságú
• 2,5 kg 899 Ft 1 kg 359,60 Ft
• 5 kg 1.299 Ft 1 kg 259,80 Ft
• 25 kg 4.299 Ft 1 kg 171,96 Ft
136902, 135554, 34962

899 Ft /zsáktól

Aquabau  
térkőhomok
• 25 kg 

1 kg 25,96 Ft
256057

649 Ft zsák 2.499 Ft zsák

1.599 Ft zsák

1.199 Ft zsák

1.999 Ft zsák

1.099 Ft zsák

„Adesilex P9” 
csemperagasztó
• fokozott 

terhelhetőségű
• lecsúszásmentes
• flexibilis
• bel-és kültérre
• 25 kg, 

1 kg 151,96 Ft
284233

3.799 Ft zsák

2.599 Ft zsák

„Baumacol Flex Uni”
csemperagasztó
• bel- és kültérre 
• flexibilis
• fagyálló 
• 25 kg 

1 kg 103,96 Ft
259261

„Praktibau” 
polisztirol ragasztó
• 25 kg 

1 kg 63,96 Ft 
285598

1.599 Ft zsák

Baumit ,,Manu 1”
kézi vakolóhabarcs
• kézi felhordásra
• kül- és beltérre
• 25 kg 

1 kg 43,96 Ft 
270822

1.099 Ft zsák

„Praktibau” flexibilis
csemperagasztó
• 25 kg 

1 kg 71,96 Ft 
285597

1.799 Ft zsák

„Mapegum WP” kenhető 
vízszigetelő fólia
• beltéri, folyékony, flexibilis
• 5 kg 9.599 Ft 1 kg 1.919,80 Ft
• 10 kg 17.990 Ft 1 kg 1.799 Ft  
141808, 09

9.599 Ft már
tól

Simító vakolat
• 23 kg 

1 kg 47,78 Ft
218418

Fehér glett
• 25 kg  

1 kg 79,96 Ft 
211781

Weber alapvakolat
• régi és új épületek külsô 

és belsô felületeinek 
vakolására

• 25 kg 1 kg 47,96 Ft 
218420

Üvegtégla falazó 
és fugázó habarcs
• fehér 
• 25 kg 

1 kg 63,96 Ft 
212304

Önterülő 
aljzatkiegyenlítő
• beltérre, padlófûtéshez 

is alkalmas
• 25 kg 

1 kg 99,96 Ft
218426

„Ultraplan 
Renovation” 
önterülő 
aljzatkiegyenlítő
• szálerősítéses, 

önterülő 
aljzatkiegyenlítő 
simítóhabarcs, 
3-30 mm vastag 
egyrétegű 
alkalmazáshoz 

• 25 kg  
1 kg 147,96 Ft

282025

999 Ft zsák

Fagyálló 
csemperagasztó
• 25 kg 

1 kg 39,96 Ft
218424

https://www.praktiker.hu/start/index/282025
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https://www.praktiker.hu/start/index/141808
https://www.praktiker.hu/start/index/269783
https://www.praktiker.hu/start/index/265383
https://www.praktiker.hu/start/index/136902
https://www.praktiker.hu/start/index/218418
https://www.praktiker.hu/start/index/270822
https://www.praktiker.hu/start/index/218420
https://www.praktiker.hu/start/index/148580
https://www.praktiker.hu/start/index/218424
https://www.praktiker.hu/start/index/285597
https://www.praktiker.hu/start/index/259261
https://www.praktiker.hu/start/index/212304
https://www.praktiker.hu/start/index/285598
https://www.praktiker.hu/start/index/211781
https://www.praktiker.hu/start/index/256057
https://www.praktiker.hu/start/index/285594
https://www.praktiker.hu/start/index/297218
https://www.praktiker.hu/start/index/275934
https://www.praktiker.hu/start/index/218426
https://www.praktiker.hu/start/index/222764


6.499 Ft

31

Ponyva
• többféle méretben 
• fűzökarikás 

kivitelben is 
108440

1.099 Ft már
tól

72.990 Ft már
től

Állvány „Favorit”
• járófelület mérete: 0,7x1,5 m 
• kerék nélkül
Munkamagasság:
• A csomag: 3 m 
• A+B csomag: 5 m 
• A+B+C csomag: 7 m 
• A+B+C+D 

csomag: 9 m
Kerék 125 mm 
7.999 Ft
C és D munkamagasságok 
és a kerék vevőrendelésre 
kapható!
187926

Összecsukható 
dobozos kézikocsi
• méret: 

40x33x84 cm 
• max. teherbírása: 

25 kg 
292815

4.999 Ft 18.990 Ft már
tól

Univerzális létra „Axial”
• teherbírás: 150 kg
• 3x7, csukott hossz: 2 m 

nyitott hossz: 4 m 
18.990 Ft

• 3x9, 2,60/5,40 m 
25.990 Ft

• 3x11, 3,15/6,50 m 
35.990 Ft

261640, 25, 37

Habarcsvödör 
és -láda
Vödör
• 12 L 329 Ft  
• 20 L 749 Ft 
Láda
• 60 L 2.199 Ft 
• 90 L 2.399 Ft 
• 160 L 9.999 Ft
227670, 236812

329 Ft már
db-tól

már
db-tól469 Ft

Ytong előfalazó lap
• 50 mm   469 Ft
• 75 mm   519 Ft
• 100 mm 539 Ft
218725

Keracolor keskeny
fugázó
• többféle színben 
• 0-6 mm 
• vízlepergetô 
• flex fugázó 
• 5 kg 

1 kg 579,80 Ft-tól
190005, 04, 189991

Mapesil AC 
szilikon
• penészgátló 
• több színben
• 310 ml 2.499 Ft

1 L 8061,29 Ft
155028

2.899 Ft már
db-tól

„Mester” téli-nyári 
purhab 
• bel- és kültérre 

is alkalmazható
• mind a négy 

évszakban 
használható

• jó hang- és 
hőszigetelő

• tömít, ragaszt
• 750 ml, 

1 L 1.865,33 Ft
253957

1.399 Ft

   
     
     

    
    

 

„Tytan” termékek
Akvárium szilikon
• 310 ml 1.699 Ft

1 L 5.480,64 Ft
Vector rapid
• szerelési ragasztó
• fehér
• 290 ml 1.899 Ft

1 L 6548,27 Ft
290001, 302306

1.699 Ft már
db-tól

„Ceresit” padlopon
alapozó
• aljzatkiegyenlítéshez, 

nedvszívó alapokhoz
• 1 L 1.499 Ft
• 5 L 6.299 Ft 

1 L 1.259,80 Ft
• 10 L 10.990 Ft 

1 L 1.099 Ft
73847, 48

1.499 Ft már
tól

  
  

   

Betonkeverő
• 130 L/800 W    

57.990 Ft
• 155 L/1000 W  

69.990 Ft
• 190 L/1000 W  

77.990 Ft
259016, 244230, 
255567

57.990 Ft már
tól

7.799 Ft
Talicska 
• ûrtartalom: 60 L
• terhelhetôség: 

max. 100 kg
• anyag: vas 
• gumi fogantyúval
226974

Akril tömítő
• 280 ml 399 Ft 

1 L 1.425 Ft
Szaniter és 
univerzális szilikon
• 280 ml 599 Ft 

1 L 2.139,28 Ft
293609

Homlokzati 

vakolatok 

150 féle színben!

Vevőrendelésre 

60 színből
választhat!

• kül- és beltérre
• többféle színben 

(Egyes színek csak 
vevőrendelésre kaphatók!) 

• 15 kg  
1 kg 433,27 Ft

Alapozók 1-3
• 1 L    599 Ft
• 5 L    2.399 Ft

1 L    479,80 Ft
Alapozók 1-5
• 1 L    849 Ft
• 5 L    3.899 Ft

1 L    779,80 Ft
293381

„Ceresit” tömítők 
„Ceresit CS 27”
• bitumenes tömítő
• 300 ml  1.299 Ft

1 L 4.330 Ft
„Ceresit FT 101”
• tömítő és ragasztó
• színtelen és fehér
• 280 ml 1.799 Ft 

1 L 6.425 Ft
285380, 287560

1.299 Ft már
db-tól

Gorbau 
termékek399 Ft már

tól Lábazati vakolat „Bau-Fest”

https://www.praktiker.hu/start/index/293609
https://www.praktiker.hu/start/index/293381
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https://www.praktiker.hu/start/index/259016
https://www.praktiker.hu/start/index/292815
https://www.praktiker.hu/start/index/226974
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.praktiker.hu w
eboldalon! A kiadványainkban szereplő term

ékekre további kedvezm
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 vehető igénybe! Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, valam
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ékeink szín és m
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dai hibákért felelősséget nem
 vállalunk.

Ereszcsatorna „Simplex”
• 7 mm
• szürke, barna és réz színben
• 1 m 799 Ft-tól
• 2 m 1.799 Ft-tól
• 3 m 2.699 Ft-tól
További kiegészítő elemeket 
keressék áruházainkban!
299728, 29, 30

799 Ft már
db-tól

Billenő garázskapu 
• fehér, függôlegesen 

bordázott
• 2375x2000 cm 
• 2500x2000 cm
• 2500x2125 cm
210640, 299999

Garázskapunyitó motor
„EcoStar” Liftronic 500
• billenő és szekcionált

garázskapukhoz
• utólag is szerelhető
• 2 db 2 csatornás

távirányítóval 47.990 Ft
Külön megvásárolható. 
Egyes áruházainkban
vevőrendelésre kapható.
273501

74.990 Ft
Bitumenes vízszigetelő
• 1x10 m 
• homokolt 
• üvegfátyol betéttel 
• V3 699 Ft /m2

(6.990 Ft/tekercs)
• V4 829 Ft/m2

(8.290 Ft/tekercs)
Egész tekercsben 
értékesítjük!
259474, 75

699 Ft már
m2-től

Extrudált polisztirol hab
„Ravatherm”
• vakolható extrudált polisztirol hab
• különböző vastagságban 
• 1 m2 1.199 Ft/m2 -től
283973

899 Ft már 
db-tól599 Ft már

m2-től

Kőzetgyapot
• 1000x600 mm 
• 50 mm 7,2 m2/cs 

599 Ft/m² 
1 csomag 4.313 Ft

• 100 mm 3,6 m2/cs 
1.199 Ft/m²
1 csomag 4.316 Ft

Csomagban ér tékesítjük!
215316, 17

699 Ft már
m2-től

Egyemberes gipszkartonlap
• 9,5x600x2000 mm 699 Ft/m² 

1 tábla 839 Ft
• 12,5x600x2000 mm 799 Ft/m²

1 tábla 959 Ft
Impregnált:
• 12,5x600x2000 mm 1.099 Ft/m²

1 tábla 1.319 Ft
Egész táblában ér tékesítjük!
242268, 66, 69

Rigips Standard 
gipszkarton
• 1 tábla 1.246 Ft
• 12,5x1200x2000 mm
Egész táblában 
ér tékesítjük!
260153

519 Ft m2

Zwaluw üvegszövetháló 
• 145 g/m2

202950

199 Ft m2

Polisztirol lemez EPS 30,  80,  100
• 30/20   1000x500x20 mm 149 Ft   1 m2 298 Ft
• 30/30   1000x500x30 mm 219 Ft   1 m2 438 Ft
• 80/20   1000x500x20 mm 189 Ft   1 m2 378 Ft
• 100/20 1000x500x20 mm 229 Ft   1 m2 458 Ft
• különböző vastagságban
223170

149 Ft már 
db-tól

139 Ft már
m2-től

„Solflex” tetőfóliák
• párazáró 139 Ft/m2

(9.730 Ft/tekercs)
• téli 199 Ft/m2 (9.950 Ft/tekercs)
• nyári 249 Ft/m2 (12.450 Ft/tekercs)
• lélegző, páraáteresztő 279 Ft/m2

(13.950 Ft/tekercs)
Egész tekercsben ér tékesítjük!  
117338

Zsindelyek „Guttatec”
• vörös, barna, zöld színben
• téglány 
• hódfarkú
• 1x0,3 m
• 3 m2/cs 5.097 Ft
Egész csomagban 
értékesítjük!     
294038

1.699 Ft m2
1.399 Ft m2

  

 

  

  KBO 8523  

 

  

  

KBO 1203

  

 

  

  

KBO 8023 KBO 1403
4

1 2

3

Ablakkeret profilok
• polisztirol • festhető, 2 m/db
• eltérő áruházi készletek
1. KBO8523 899 Ft/db
2. KBO1203 1.199 Ft/db
3. KBO8023 1.599 Ft/db
4. KBO1403 1.599 Ft/db
Csak budapesti, budaörsi és vecsési
áruházunkban kapható!
260146

899 Ft már
tól

Puzzle padlóalátét
• XPS 
• 5 mm vastag                              
• 1x0,5 m (5 m2/csomag): 2.495 Ft
• 7 t/m2 teherbírás 
• 4 mm 

aljzatkiegyenlítés                 
• magas hőszigetelő 

képesség 
(0,22 m2K/W) 

Csomagban ér tékesítjük!
290988

499 Ft m2

Bitumenes hullámlemez
• vörös, zöld és barna színben
• 2x0,83 m
• 1 tábla: 1,66 m2: 2.322 Ft
Egész táblában ér tékesítjük!
294035

https://www.praktiker.hu/start/index/290988
https://www.praktiker.hu/start/index/294035
https://www.praktiker.hu/start/index/294038
https://www.praktiker.hu/start/index/260146
https://www.praktiker.hu/start/index/299728
https://www.praktiker.hu/start/index/202950
https://www.praktiker.hu/start/index/259474
https://www.praktiker.hu/start/index/117338
https://www.praktiker.hu/start/index/210640
https://www.praktiker.hu/start/index/273501
https://www.praktiker.hu/start/index/260153
https://www.praktiker.hu/start/index/242268
https://www.praktiker.hu/start/index/223170
https://www.praktiker.hu/start/index/215316
https://www.praktiker.hu/start/index/283973
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Csaptelep család 
„Roma”
229452, 54, 55

6.999 Ft már
tól

Csaptelep család 
Mofém „Eurosztár”
Zuhanycsaptelep és
lengőszelep 
vevőrendelésre 
kapható!
302294

8.499 Ft már
tól

Csaptelep család 
„Beta”
Zuhany  csaptelep 
vevőrendelésre 
kapható!
244793

8.499 Ft már
tól

Csaptelep 
család „Cross”
271631, 32, 27

7.999 Ft már
tól

Csaptelep 
család „Gold”
217606

4.499 Ft már
tól

1.999 Ft
Zuhanyszett „Vital” 
• krómozott 
• 7 funkciós 

zuhanyfej
• 150 cm-es 

gégecsô
• fali tar tóval 
194685

Zuhanypanel 
„Palma”
• alumínium
• 4 masszírozó 

fúvóka
• 26x105x7 cm
• fejzuhany
• kézi zuhany
160353

29.990 Ft
Fürdőszobai kiegészítők
• rozsdamentes acél
• WC-kefe tartóval 1.199 Ft
• pedálos szemetes 3 L 1.999 Ft
• pedálos szemetes 5 L 2.999 Ft
302890

1.199 Ft már
db-tól

Csapszűrők
• többféle
245100, 245099

499 Ft már
db-tól

Fürdőszobaszőnyegek „Gold”
• 40x50 cm 
• többféle színben
281840

2.199 Ft /db

Eco zuhanyszett
• zuhanyfej
• 150 cm-es gégecső
• fali zuhanytar tó
245900

1.199 Ft

13.990 Ft már
tól

Csaptelep család 
„Mofém Szamba”
Bidet csaptelep
vevőrendelésre 
kapható!
294469

PVC csúszásgátlók
• különböző színekben
• kádba és zuhanytálcába
245158

1.599 Ft már
db-tól

Fürdőszobai kiegészítők
„Gongher”
Egyes áruházakban 
eltérő készlettel!
291786

799 Ft már
db-tól

Zuhanygarnitúra 
„Light”
• 5 funkciós 

zuhanyfej
• krómozott
• 15 cm-es 

fejzuhany
• gégecsô 
• tar tórúd
• 40x98 cm 
215708

13.990 Ft

11.990 Ft már
tól

Csaptelep család 
„Mofém Praktik”
Egyes áruházakban 
vevőrendelésre!
Bidet csaptelep
vevőrendelésre 
kapható!
KMT csaptelep 
szettel 
vevőrendelésre 
kapható!
220765

Magyar termék
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Három részes 
kádparaván
• 120x140 cm 
• mûanyag
• fehér, 

alumínium 
profil

261455

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

29.990 Ft

tálcával

Íves zuhanykabin
• 80x80x210 cm • 90x90x210 cm
• nyílóajtóval • 5 mm-es, kockás 

biztonsági üveggel 
282835, 36

62.990 Ft

Íves zuhanykabin
• 90x90x180 cm
• 4 mm-es biztonsági 

üveggel
• fehér profil
• tálca nélkül
259367

26.990 Ft

89.990 Ft
Hidromasszázs zuhanykabin
• 90x90x210 cm • tető nélkül
• 5 mm-es biztonsági üveggel 
• kézi zuhanyfej • esőztető zuhanyfej 
• 4 db masszázs fúvóka 
• piperepolc 
279995

tálcával

119.900 Ft
Hidromasszázs zuhanykabin
• 90x90x205 cm • 4 mm-es biztonsági üveggel 
• 6 fúvóka • kézi zuhanyfej, esőztető fejzuhany 
• piperepolc • digitális kezelőpanel
• rádió, hangszóró • szellőztetés 
282020

22.990 Ft
Kaldewei lemezkád „Eurowa”
• 140-170x70x39 cm
• lemezvastagság: 

2,3 mm
225819

129.900 Ft
Testformájú pezsgőfürdőkád „Marbella”
• 170x75x58 cm • 130 L 
• 5 testmasszírozó fúvóka • pneumatikus vezérlés 
• le- és túlfolyógarnitúra • előlap opcionálisan 

vásárolható 
Vevőrendelésre!
275440

Szögletes zuhanytálcák
• 80x80 cm 18.990 Ft
• 90x90 cm 20.990 Ft
• akril • fém lábakkal
284841, 42

18.990 Ft már
tól

34

mélytálcás

Német
minőség

https://www.praktiker.hu/start/index/225819
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Magyar termék
 

 

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

4.999 Ft 8.999 Ft
WC tartály 
„Liv Laguna”
 • alacsony 

szerelésű 
• víztakarékos
• szigetelt
247177

7.999 Ft már
tól

WC tartály
„Geberit” 
• alacsony/magas 

szerelésû
• 6-9 literes öblítés 
• stop-funkció 
AP110: 7.999 Ft  
AP112: 9.999 Ft
AP116: 11.990 Ft
260718, 19, 16

6.999 Ft már
db-tól

WC ülőkék
• többféle mintával
• MDF
263744, 262914

WC ülőke
• polirezin
• tengericsillag mintás
290523 

8.999 Ft3.499 Ft
WC ülőke 
„Universal”
• MDF
• fehér
264271

1.299 Ft
WC ülőke 
„Karolina”
• termoplaszt
• fehér
300583

Monoblokkos WC 
„Alföldi Saval 2.0”
WC 21.990 Ft
• mélyöblítésű 
• alsó vagy hátsó kifolyású 
Monoblokkos 
tartály 22.000 Ft
A termékek külön-külön 
vásárolhatóak meg! 
WC-ülőke nélkül!
289841, 289840

21.990 Ft már
tól8.499 Ft

Álló WC „Classic”
• laposöblítésû
• alsó vagy 

hátsó kifolyású
259587, 88

Fali WC „Delfi”
• mélyöblítésû 
WC ülőke nélkül!
259578

8.999 Ft

74.990 Ft már
tól

Ariston „Velis Plus”
elektromos bojler
• 50, 80 és 100 literes
• teljesítmény: 1-1,5 kW
• érintőképernyős kijelző
• titán üveg borítású 

belső tar tály
• 8 Bar-os biztonsági szelep
• en.hat.oszt.: D
293302

23.990 Ft már
tól

„Elnett” elektromos bojler 
• teljesítmény: 1,2 kW
• zománcozott acéltartály 
• 50 L 23.990 Ft 
• 80 L 25.990 Ft
• 120 L 34.990 Ft
• en.hat.oszt.: D-E
191758, 59, 60

Elektromos vízmelegítő 
• teljesítmény:

3,5 , 4,4 , 5,5 kW
• csak a csap 

kinyitásakor kapcsol be 
• 50%-os víz és energia 

megtakarítás
• en.hat.oszt.: A 
303378

20.990 Ft már
tól

Elektromos 
törölközőszárító
Fali kivitel:
• 74x40 cm 
• teljesítmény: 

80 W 10.990 Ft
Álló kivitel:
• 95x50x31 cm
• falra is szerelhetô 
• teljesítmény: 

100 W 11.990 Ft
Dekoráció nélkül!
229259, 60

10.990 Ft már
tól 50.990 Ft már

tól

Hajdu elektromos bojler
• zárt rendszerű 
• teljesítmény: 1,8 kW
• 80 L 50.990 Ft
• 120 L 60.990 Ft
• en.hat.oszt.: C
232513, 14, 16

https://www.praktiker.hu/start/index/300583
https://www.praktiker.hu/start/index/264271
https://www.praktiker.hu/start/index/263744
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https://www.praktiker.hu/start/index/191758
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12.990 Ft már
db-tól
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11.990 Ft már
tól

Tükrösszekrény
• világítással, 

en.hat.oszt.: A+ - E
290270, 72

30
 cm

35 cm

19
0 

cm

Állószekrény „Devon”
• festett MDF 
• 2 ajtó+1 polc 

25.990 Ft
• 2 ajtó+2 fiók 

29.990 Ft
253949, 50

25.990 Ft már
tól

9.999 Ft már
tól

Fürdőszobabútor „Bambusz”
1. tükör polccal 9.999 Ft 2. faliszekrény 17.990 Ft
3. mosdó alsószekrény 19.990 Ft 4. fürdőszoba szekrény • 3 fiókkal 32.990 Ft 
5. magas szekrény 32.990 Ft
Mosdó, csaptelep és dekoráció nélkül!
250777, 79
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59.990 Ft
Rusztikus fa fürdőszobabútor 
„Laura”
• világítással en.hat.oszt.: 

A+ - E 
• mosdóval
Csaptelep és 
dekoráció nélkül!
234589

5.999 Ft már
tól

Mosdó „Roma”
• 55 cm és 60 cm 
• mosdóláb vagy 

szifontakaró 6.999 Ft
Csaptelep nélkül!
259593, 95

Kerámia mosdók
• többféle méretben 
• kerek, szögletes és szárnyas kivitelben 
• beépíthető vagy síklapos
292906

Néhány példa kínálatunkból!
61,7 cm

28,5 cm

54
,5

 c
m

5.999 Ft
Alsószekrény
• mosdó alá  
• laminált forgácslap, 

fóliázott élvédelemmel
96507

https://www.praktiker.hu/start/index/292906
https://www.praktiker.hu/start/index/290270
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https://www.praktiker.hu/start/index/234589
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19
0 
cm

33
,5 
cm

105 cm

79.990 Ft
Fürdőszobabútor „Luna”
• MDF • világítással, en.hat.oszt.:  A++ - E
Csaptelep nélkül!
238641

33
,5 
cm

19
0 
cm

85 cm

Fürdőszobabútor „Creta”
• MDF
• világítással 
en.hat.oszt.: 
A++ - E

Csaptelep 
és dekoráció 
nélkül!
271633

17
0 

cm

117 cm
30
 cm

Fürdőszobabútor „Devon 120S” 
• szekrény, tükör és mosdó • magasfényû MDF fronttal
• en.hat.oszt.: B-E
298732

109.990 Ft

64
 c
m

67
,8
 c
m

40,5 cm

40
 cm

49 cm

Fürdőszobabútor „Lucy”
• mosdóval és tükörrel
• csaptelep nélkül
• függesztett szekrény
281904

16.990 Ft

46
 cm

60
 c
m

86
 c
m

80 cm

81 cm

59.990 Ft
Fürdőszobabútor „Madrid”
• fehér, festett, MDF • szögletes mosdóval
• tükör halogén világítással, en.hat.oszt.: E
Csaptelep nélkül!
Az elemek külön-külön 
is megvásárolhatóak!
270818, 294765

19
1 
cm

75 cm
48 cm

Fürdőszobabútor „Smart 75”
• 1 fiókos, 1 ajtós • kerámiamosdóval 
• tükör oldalszekrénnyel
• halogén világítással en.hat.oszt.: A++ - E
Csaptelep nélkül!
Az elemek külön-külön is megvásárolhatóak.
288023, 288022

69.990 Ft

54.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/281904
https://www.praktiker.hu/start/index/270818
https://www.praktiker.hu/start/index/271633
https://www.praktiker.hu/start/index/288023
https://www.praktiker.hu/start/index/238641
https://www.praktiker.hu/start/index/298732
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2.399 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Ibiza”
• I. osztály
• többféle színben 
Fali csempe
• 20x30 cm 

2.399 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 

2.599 Ft/m2

Bordűr
• 20x5 cm 

479 Ft/db
200147

Fali csempe „Marmit”
• I. osztály
Fali csempe
• 20x25 cm 1.799 Ft/m2

• bézs, szürke és 
rózsaszín színben

Beltéri padlólap
• 20x20 cm és 

30x30 cm 
1.699 Ft/m2-től

• bézs és szürke színben 
Bordűr
• 20x4,4 cm 399 Ft/db
285358

1.699 Ft már
m2-től1.599 Ft m2

Fali csempe „Pirgos”
• I. osztály
Fali csempe
• 20x25 cm 

1.599 Ft/m2

Dekorcsempe
• 20x25 cm 

599 Ft/db
Bordűr
• 20x7 cm 

299 Ft/db
274011

Csempecsalád „Alberto”
• I. osztály
• 34x34 cm
• bézs színben 
Fali csempe 
1.499 Ft/m2

Beltéri padlólap 
1.399 Ft/m2

242129, 217430

1.399 Ft már
m2-től

1.999 Ft m2

Fali csempe „Muretto Wine”
• I. osztály 
• 34x34 cm 
• beltéri 
271109

Fali csempe mozaik 
• I. osztály 
• kék, fekete 

és bézs színben 
• 34x34 cm (1x1 cm ) 
292989

1.899 Ft m2

2.199 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Tiberis”
• I. osztály• bézs
Fali csempe
• 20x25 cm 2.199 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 2.499 Ft/m2

Dekor
• 20x25 cm 749 Ft/db
Bordűr
• 20x4,4 cm 599 Ft/db
280915

1.999 Ft már
m2-től

Csempecsalád
„Sandra”
• I. osztály
• kék, zöld és 

rózsaszín színben  
Fali csempe
• 25x35 cm 1.999 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 33,3x33,3 cm 

2.199 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x35 cm 

699 Ft/db
Bordűr
• 8x25 cm 

299 Ft/db
292164

1.899 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Onix”
• I. osztály
Fali csempe
• 34x48 cm 1.999 Ft/m2

Padlólap
• 34x34 cm 

1.899 Ft/m2

Mozaik dekorcsempe
• 34x34 cm 

1.999 Ft/m2

301121, 269604

1.999 Ft m2

Mozaik csempe
„Legno”
• I. osztály 
• 34x34 cm 
• fa hatású 
292986

https://www.praktiker.hu/start/index/292989
https://www.praktiker.hu/start/index/292986
https://www.praktiker.hu/start/index/292164
https://www.praktiker.hu/start/index/280915
https://www.praktiker.hu/start/index/242129
https://www.praktiker.hu/start/index/274011
https://www.praktiker.hu/start/index/285358
https://www.praktiker.hu/start/index/301121
https://www.praktiker.hu/start/index/271109
https://www.praktiker.hu/start/index/200147
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3.199 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Travertino”
• I. osztály 
• szürke és natúr színben
Fali csempe
• 25x40 cm 3.199 Ft/m2

Gres padlólap
• bel- és kültérre 
• 33,3x33,3 cm 3.399 Ft/m2

Mozaik dekorcsempe
• 25x25 cm 1.999 Ft/db
Bordűr
• 1.399 Ft/db-tól
Padlódekor 
• 1.299 Ft/db-tól
Egyes áruházakban 
vevőrendelésre kapható!
242664

2.399 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Elda”
• I. osztály
Fali csempe
• bézs és barna színben
• 25x35 cm 2.399 Ft/m2

Beltéri padlólap
• barna színben
• 33,3x33,3 cm 

2.699 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x35 cm 1.699 Ft/db
Bordűr
• 25x5 cm 999 Ft/db
273952

2.899 Ft m2

2.999 Ft m2 3.199 Ft m2

Csempecsalád 
„Emotion”
• I. osztály
• többféle színben
Fali csempe
• 20x50 cm  3.199 Ft m2

Gres padlólap
• bel- és kültéri
• 33x33 cm 3.199 Ft m2

Mozaik bordűr
• 30x5 cm 

1.299 Ft/db
273970

2.699 Ft már
m2-től

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

2.899 Ft/m2

Padlólap
• 33x33 cm  

2.699 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x40 cm 

799 Ft/db -tól
Bordűr
• 40x8 cm 

799 Ft/db
300923

Új

Új

Új

bézs színben is

Fali csempe 
„Nastri”
• I. osztály 
• 20x40 cm
• bézs, fehér és

antracit színben 
271450, 51

Konyhacsempe 
„Cascina”
• I. osztály
• 20x20 cm
• rosso és cotto 

színben
302247, 48

Új2.999 Ft már
m2-től

Csempecsalád
„Legno”
• I. osztály
• krém, bézs, barna
Fali csempe
• 25x40 cm 

2.999 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 3.199 Ft/m2

Mozaik
• 25x40 cm

3.199 Ft/m2-től
300865

3.299 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Firenze”
• I. osztály 
• bézs és almond színben
Fali csempe
• 20x50 cm 3.699 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 3.299 Ft/m2

Mozaik
• 20x50 cm 4.299 Ft/m2

Dekorcsempe
• 20x50 cm 4.699 Ft/m2

300847

Csempecsalád „Flavis”
• I. osztály
• fehér, vörös és viola színben
Fali csempe
• 25x40 cm 2.999 Ft/m2

Strukturált fali csempe
• 25x40 cm 2.999 Ft/m2-től
Padlólap
• 33,3x33,3 cm 2.999 Ft/m2

Dekorcsempe
• 50x40 cm 2.199 Ft /db
Bordűr
• azúr színben
• 40x1,5 cm 599 Ft/db
Egyes áruházakban
vevőrendelésre kapható!
300827

2.999 Ft már
m2-től2.799 Ft már

m2-től

Csempecsalád „Leti”
• I. osztály
• krém, barna
Fali csempe
• 25x40 cm 

2.899 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 33,3x33,3 cm

2.799 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x40 cm 

2.799 Ft /db
Csempemozaik
• 25x25 cm 

1.499 Ft/db
300849

Új Új

https://www.praktiker.hu/start/index/300849
https://www.praktiker.hu/start/index/300827
https://www.praktiker.hu/start/index/300865
https://www.praktiker.hu/start/index/300847
https://www.praktiker.hu/start/index/273952
https://www.praktiker.hu/start/index/300923
https://www.praktiker.hu/start/index/271450
https://www.praktiker.hu/start/index/302247
https://www.praktiker.hu/start/index/273970
https://www.praktiker.hu/start/index/242664
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Padlólap „Podgorita”
• I.osztály 
• 33x33 cm
• beltéri 
280897

2.999 Ft m2

Gres padlólap „Tuffo”
• I. osztály • 33,3x33,3 cm
• többféle színben  • bel- és kültéri  
Padlódekor mozaik
• 33,3x33,3 cm 4.199 Ft/db
240894, 95

3.299 Ft már
m2-től2.699 Ft m2

Padlólap „Stella”
• I. osztály 
• 33,3x33,3 cm
• beltéri 
Szegô: 
• 8x33 cm  
699 Ft/db

273937

Padlólap „Brunello”
• I. osztály 
• 34x34 cm
• beltéri
217431

1.199 Ft m2

Padlólap „Terra del Fuoco”
• I. osztály 
• 34x48 cm
• beltéri
269606

2.199 Ft m2

Padlólap „Fiumalbo” 
• I. osztály
• 34x48 cm
• beltéri
292991

2.199 Ft m2

Padlólap „Strisciolina”
• I. osztály 
• 34x34 cm  
• beltéri 
298618

1.899 Ft m2

Padlólap „Hikory”
• I. osztály
• 34x48 cm
• beltéri
301120

2.199 Ft m2

Burkolókő „Madrid”
• beltéri
• 50x15 cm
284245, 43

5.199 Ft m2

Padlólap ,,Bosco”
• I. osztály
• bel- és kültéri
• 30,2x60,4 cm
273532

4.199 Ft m2

Kül- és beltéri 
burkolókövek
„Star” 5.699 Ft/m2

„Dover Ice/Brasilia” 
8.300 Ft/m2

260159, 232813

Dover Ice/Brasilia

5.699 Ft már
m2-től

  
 

Új

https://www.praktiker.hu/start/index/273532
https://www.praktiker.hu/start/index/284245
https://www.praktiker.hu/start/index/260159
https://www.praktiker.hu/start/index/217431
https://www.praktiker.hu/start/index/298618
https://www.praktiker.hu/start/index/292991
https://www.praktiker.hu/start/index/269606
https://www.praktiker.hu/start/index/301120
https://www.praktiker.hu/start/index/273937
https://www.praktiker.hu/start/index/280897
https://www.praktiker.hu/start/index/240894
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Gres padlólap „Fossilia”
• I. osztály • 30x30 cm 
• bel- és kültéri
300904

2.499 Ft m2

Padlólap „Blocks”
• I.osztály  
• 30,2x60,4 cm
• bel- és kültéri 
Csak budapesti, budaörsi, 
vecsési, pécsi, győri és 
miskolci áruházainkban 
kapható!
300972

4.199 Ft m2

Gres padlólap „Caesar”
• I. osztály 
• 30x30 cm
• bel- és kültéri
280880

1.899 Ft m2

Gres padlólap „Exterio”
• I osztály 
• 32,6x32,6 cm
• bel- és kültéri
300955
Egyes áruházakban 
vevőrendelésre kapható!

2.799 Ft m2

Struktúrált gres padlólap
• I. osztály 
• 30x30 cm 
• többféle színben 
• bel- és kültéri 
239586

1.799 Ft m2

Gres padlólap „Stefy”
• I .osztály 
• 61,4x30,7 cm
• bézs és 

szürke színben 
• bel- és kültéri 
293106, 07

2.999 Ft m2 3.999 Ft m2

Padlólap 
„Wood Teak” 
• I. osztály
• 15x60 cm 
• bel- és kültéri
293195, 302150

3.599 Ft m2

Gres padlólap „Porfido”
• I. osztály
• 30x60 cm
• bézs és barna 

színben
• bel- és kültéri
300926, 27
Egyes áruházakban 
vevőrendelésre 
kapható!

Kifutó modellek kiárusítása

Áruházanként eltérő készletekkel. Amíg a készlet tar t! A képek tájékoztató jellegűek! Néhány példa kínálatunkból!

Fali csempék 
akár 

30%
kedvezménnyel

Padlólapok 
akár 

25%
kedvezménnyel

Falburkolók 
akár 

40%
kedvezménnyel

ÚjÚj

Új Új

https://www.praktiker.hu/start/index/239586
https://www.praktiker.hu/start/index/280880
https://www.praktiker.hu/start/index/300904
https://www.praktiker.hu/start/index/300955
https://www.praktiker.hu/start/index/293106
https://www.praktiker.hu/start/index/300926
https://www.praktiker.hu/start/index/293195
https://www.praktiker.hu/start/index/300972
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Nappali fal „Lux”
• 290x190x40 cm
• sonoma tölgy/kávé dekor
• 18 mm vastag bútorlap
Dekoráció nélkül!
Csak a budapesti, budaörsi 
vecsési és békéscsabai áruházban
elérhető, további áruházainkban 
vevőrendelésre kapható.
295905

69.990 Ft 64.990 Ft
Nappali fal „Soul”
• 243,4x184x41,3 cm 
• sonoma tölgy/denver 
tölgy dekor

Dekoráció nélkül!
265691

Kanapé „Style”
• 150x70x77 cm
• fekete és barna színben
• PU bõr
299997, 98

59.990 Ft ággyá
alakítható

Kanapé „Malpensa”
• 220x95x102 cm
• fekvőfelület: 122x188 cm
• 2 db párnával • bézs/barna
295714

79.990 Ft

Vitrinkombináció 
„Paco light” 
• 223,2x180x42 cm
• sötét platán/

uni fehér dekor 
Dekoráció nélkül!
262500

34.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/299997
https://www.praktiker.hu/start/index/295714
https://www.praktiker.hu/start/index/262500
https://www.praktiker.hu/start/index/295905
https://www.praktiker.hu/start/index/265691
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Sarokkanapé „Rocca” 
• 259x200x90 cm 
• fekvőfelület: 130x225 cm
• poliészter habszivacs 

kárpitozás
• fehér/szürke vagy barna 

műbőr, strapabíró huzat 
• króm színű lábak 
• jobbos-balos szerelhetőség
281114, 15

119.990 Ft

Kanapé „Memphis”
• 208x109x83 cm 
• fekvőfelület: 160x200 cm
• valódi boxspring ágy 
• hullám- és bonellrugó 

gondoskodik a tökéletes 
ülés és alváskomfortról

Dekoráció nélkül!
284169, 68

99.990 Ft

Elemes bútorcsalád „Latis”
• sonoma tölgy/wenge dekor
Vitrin
• 115,1x160,8x41,5 cm 46.990 Ft
271145
Tv szekrény
• 158,8x36x52,1 cm 21.990 Ft
271160
Fali polc
• 139,7x25,8x24,6 cm 6.999 Ft
271163
Komód
• 100,1x87,2x41,5 cm 32.990 Ft
• 149,8x87,2x41,5 cm 40.990 Ft
271143, 44
Dohányzóasztal
• 110,4x44,2x60 cm 17.990 Ft
271167
Világítás
• két- vagy hárompontos már 

3.999 Ft-tól
271171
Dekoráció nélkül!
A bútorcsalád további elemeit 
keresse áruházainkban!

6.999 Ft már
db-tól

ággyá 
alakítható

Kiemelt ajánlat

https://www.praktiker.hu/start/index/284169
https://www.praktiker.hu/start/index/281114
https://www.praktiker.hu/start/index/271145
https://www.praktiker.hu/start/index/271160
https://www.praktiker.hu/start/index/271163
https://www.praktiker.hu/start/index/271143
https://www.praktiker.hu/start/index/271167
https://www.praktiker.hu/start/index/271171
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Cipősszekrény „Ballerina”
• sonoma tölgy dekor
• 50x181,5x29,4 cm
Dekoráció nélkül!
292532

29.990 Ft
tükörrel

Bútorszállító
• terhelhetőség: 200 kg
1. 4 görgős 3.199 Ft
2. 12 görgős 4.499 Ft
292807, 13

3.199 Ft már
tól

Kalaptartós 
fali fogas
• 54x101x26 cm 
• bükk és sonoma

tölgy dekor
278352, 299622

8.999 Ft

30.990 Ft
Kanapéágy „Lilli”
• 204x97,5x65,5 cm
• matracméret: 90x200 cm 
• fenyô, natúr lakkozású
• ágynemûtartóval 
• ágyráccsal
Matrac és takaró 
nélkül!
250708

Ifjúsági bútor „Junior”
• 220x180x52 cm              
• sonoma tölgy/fehér dekor
Dekoráció nélkül!
282925

49.990 Ft

Ruhásszekrény „Zip”
• bükk dekor
• 81x168x40 cm
• végig polcos 14.990 Ft
222618
• fehér • 2 ajtós
• 81x168x51,7 cm
• akasztós és polcos 22.990 Ft
259960
• sonoma tölgy
• 81x168x51,7cm

19 990 Ft
Dekoráció
nélkül!
294301

14.990 Ft már
db-tól

Gardróbszekrény 
„Erida”
• 160x187x52 cm
• sonoma tölgy/ 

fehér dekor
• 4 ajtó+2fiók
299889

54.990 Ft

1.

2.

https://www.praktiker.hu/start/index/282925
https://www.praktiker.hu/start/index/299889
https://www.praktiker.hu/start/index/292807
https://www.praktiker.hu/start/index/250708
https://www.praktiker.hu/start/index/278352
https://www.praktiker.hu/start/index/292532
https://www.praktiker.hu/start/index/294301
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piros

barna
terrakotta

bézs fekete

Irodai forgószék 
„US 02”
• krómlábas, karfás 
• műbõr
• 63x66x

106-116 cm
• teherbírás: 

95 kg
237928

20.990 Ft /db

Matrac „Dreamline” 
• 90x200 cm 24.990 Ft • 140x200 cm 39.990 Ft • 160x200 cm 44.990 Ft 
• 180x200 cm 54.990 Ft • magasság: 18 cm                                  
• masszírozó hatású felső réteg • 3D hálós bordázás a tökéletes szellőzés biztosítására      
• mag: poliuretán hab, sűrűsége: 25 kg/m3

• oldalsó rész: 3D hálós felület • huzat anyaga:100% poliészter  
• 2 év gyártói garancia     
298339

24.990 Ft mártól

Matrac „Sky Dream” 
• 90x200 cm 34.990 Ft • 140x200 cm 59.990 Ft • 160x200 cm 64.990 Ft 
• 180x200 cm 74.990 Ft • magasság: 19 cm                                  
• maximális alátámasztás, memóriahab az extra kényelemhez             
• lélegző 3D hálós szalaggal a tökéletes szellőzés biztosítására  

alkalmazkodik a test formájához, ezzel segítve a pihentető alvást   
• mag: poliuretán habos profilos mag, sűrűsége: 25 kg/m3

• oldalsó rész: 3D hálós felület • huzat anyaga: 100% poliészter        
• 2 év gyártói garancia      
298555

34.990 Ft mártól

magasság: 18 cm magasság: 19 cm

Hálószoba garnitúra „Nexia”
• sonoma tölgy, arany tölgy 

vagy dió dekor 
• 3 ajtós szekrény (felül polc, 

alul akasztós) 120x200x52 cm           
• sarokszekrény polcokkal és 

tükrös ajtóval  40x200x35 cm              
• 2 db 1 ajtós, 1 fiókos szekrény, 

ajtó mögött polcokkal 40x200x35 cm  
• ágykeret (fekvőfelület: 180x200 cm)                                      
• áthidaló 187x60x27 cm                                                 
Külön megvásárolható komód 24.990 Ft
282929, 282930, 294790
Matrac, ágyrács és dekoráció nélkül!
294789, 282924, 282923

109.990 Ft

15.990 Ft /db
Irodai forgószék „Era”
• 54,5x53,5x86-96 cm 
• fém csõváz
• PVC kárpit, króm 

csillagláb és karfa
• teherbírás: 

max. 100 kg
280555

https://www.praktiker.hu/start/index/282929
https://www.praktiker.hu/start/index/298339
https://www.praktiker.hu/start/index/298555
https://www.praktiker.hu/start/index/280555
https://www.praktiker.hu/start/index/237928


Étkező „Párma”
• 4 személyes
• asztal: 100x70x73,5 cm
• szék: 41x48x90 cm
• keményfa
• kárpitozott székek
Dekoráció nélkül!
271670

44.990 Ft
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Szék „Lara”
• 43x103x59 cm
• műbőr kárpittal
• különböző színekben
284185, 83, 82

különböző
színekben

Bárszék „Sandra”
• műbőr kárpit
• krómozott fém váz
• 45x50x105 cm
277750

14.990 Ft /db5.999 Ft /db

Összecsukható 
bárszék „Tangó”
• 48x95x40 cm
• wenge és 
bükk színben

• fém váz, 
MDF ülõfelület

• teherbírás: 
max. 80 kg

294293, 92

44.990 Ft
Asztal „Pauline”
• 120/160x80 cm 
• sonoma tölgy dekor
Dekoráció nélkül!
277776

10.990 Ft /db

Tárgyalószék
• krómozott karfa         
• 55x56,5x85 cm            
• max. terhelhetőség 150 kg
301290, 91

10.990 Ft 11.990 Ft /db

Étkezőszék „Ralf”
• 43x100x56 cm            
• krómozott láb
• PU
300985

Bárszék „Sina”
• 44x103x57 cm
• krómozott 
• bõrhatású 
• 2 db/csomag 25.980 Ft
Csak csomagban 
értékesítjük!
293203

12.990 Ft /db

Új

hosszabbítható

max. 160 cm-ig

https://www.praktiker.hu/start/index/301290
https://www.praktiker.hu/start/index/300985
https://www.praktiker.hu/start/index/284185
https://www.praktiker.hu/start/index/294293
https://www.praktiker.hu/start/index/293203
https://www.praktiker.hu/start/index/277750
https://www.praktiker.hu/start/index/277776
https://www.praktiker.hu/start/index/271670
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5.999 Ft már
fm-től

Munkalapok
• 600x28 mm
• különböző színekben
Dekoráció nélkül!
Pécsi, debreceni, szegedi, kecskeméti, 
győri áruházainkban nem kapható!          
236843, 45

Új
Étkezőasztal „Riga”
• 140-180x76x80 cm
• magasfényű fehér
301053

59.990 FtÚj44.990 Ft
Bár asztal „Friederike”
• 120x110x60 cm • MDF                    
• magasfényű fehér dekor 
Dekoráció nélkül!
300617
Budapesti, budaörsi, vecsési, győri, szegedi, 
szombathelyi és békéscsabai áruházban kapható.

4.999 Ft már
db-tól

Tárolós ülőke „Design”
• 38x38x37,5 cm 4.999 Ft
• 76,5x38x37,5 cm 7.999 Ft   
301369

Tárolós ülőke „Saturn”
• 40x40x40 cm 
• bézs és barna színben
• MDF váz, PU kárpit+szivacs
• teherbírás: 90 kg
261638

5.499 Ft

4 személyes étkező 
„Renáta” 
• asztal: 110x70x75,5 cm
• szék: 40,5x43x86,5 cm 
• MDF asztallap 
• 4 db kárpitozott szék
237460

26.990 Ft 59.990 Ft
Étkező „Joli”
• 6+1 részes • asztal: 150x90x75 cm • szék: 41x52x90 cm                      
• asztal anyaga: fém váz+ edzett üveglap 
• szék anyaga: fém váz+ kárpitozott ülőke
Dekoráció nélkül!
301368

Új

hosszabbítható

max. 180 cm-ig

https://www.praktiker.hu/start/index/301369
https://www.praktiker.hu/start/index/261638
https://www.praktiker.hu/start/index/300617
https://www.praktiker.hu/start/index/301053
https://www.praktiker.hu/start/index/236843
https://www.praktiker.hu/start/index/237460
https://www.praktiker.hu/start/index/301368
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Konyhablokk „Eco”                                      
• alsószekrény: 

120x85x45 cm
(60 cm munkalappal)                              

• felsőszekrény: 
180x57x31 cm                             

• front: sonoma tölgy dekor
• korpusz: fehér dekor
Konyhagépek, mosogató,
csaptelep és dekoráció nélkül!  
272993

39.990 Ft

Konyhablokk „Olek”
• alsószekrény: 

260x84,5x60 cm                             
• felsőszekrény: 

260x81,5(121,5)x31 cm                    
• front: dió dekor 
• korpusz: dió dekor   
Konyhagépek, mosogató, 
csaptelep és dekoráció
nélkül!
276029

119.990 Ft
Konyhablokk „Modern II”
• alsószekrény: 180x85x60 cm
• felsõszekrény: 180x57x31 cm
• sötét sonoma tölgy/fehér dekor
Konyhagépek, mosogató, 
csaptelep és dekoráció nélkül!
302151

74.990 Ft

Konyhablokk „Como”
• alsószekrény: 180x85x60 cm                            
• felsőszekrény: 240x72x31 cm                            
• rustikus tölgy dekor                                      
Konyhagépek, mosogató, 
csaptelep és dekoráció nélkül! 
302146

69.990 Ft ÚJ!

ÚJ!

Konyhaszekrény 
„Pasta”
• fehér/akác dekor 
• 6 ajtós 1 fiókos
• 101x42,3x185,3 cm
Dekoráció nélkül!
289491

39.990 Ft
Konyhaszekrény
szett
• felső és alsó szekrény               
• sonoma tölgy dekor                   
• nyílóajtós                           
• felső szekrény: 

80x57x31 cm   
• alsó szekrény: 

80x82x44 cm
Mosogató és csaptelep
nélkül!    
297794

24.990 Ft

Megújult konyha választékunk!

https://www.praktiker.hu/start/index/272993
https://www.praktiker.hu/start/index/302146
https://www.praktiker.hu/start/index/302151
https://www.praktiker.hu/start/index/276029
https://www.praktiker.hu/start/index/297794
https://www.praktiker.hu/start/index/289491

