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Kerti garnitúra szett „Delano Fiesta”
•2 db kanapé: 124x65x77 cm, 

2 db fotel: 65x65x77 cm, 
asztal: 165x95x75 cm

• fa hatású, műanyag  
• cappucino színben
311380

99.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/311380
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Karosszék 
• 56x67x107 cm  
• alu-textilén
• fém vázas
• 7 pozíciós
• fekete színben
310369

9.999 Ft

Asztal „Kingsbury”
• 110x110x74 cm
• eukaliptusz fából
• nyolcszögletű
289488

22.990 Ft

Kerti Garnitúra szett „Rosario”
• szék (2 db): 62x60x89 cm • asztal: 59x59x43 cm
• grafit színben • műanyag, rattan hatású
311307

32.990 Ft

Asztal „Uranus”
• 150x90 cm 
• alumínium
310864

49.990 Ft
Asztal
• 70 cm-es átmérővel
• fém vázzal
• üveg asztallappal
Áruházanként eltérő színek!
Tájékoztató jellegű felvétel!
311226, 27

9.999 Ft

Hintaágy 
• három személyes
• fix támlával
• fém vázas, 

textil ülőfelület 
310027

29.990 Ft

Kerti Garnitúra 
„Saigon”
• 72,5x180,7x80,7 cm
• sarokkanapéval 

és asztallal
• alumínium
• petán szálas
310878

269.990 Ft

Pavilon
• 3x3m-es
• fém vázas
• 2 oldalfallal
298406

9.999 Ft

19.990 Ft /db-tól

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

Szék
• 59x53x76 cm
• fém
• rakásolható
Áruházanként 
eltérő színekben
Tájékoztató 
jellegű felvétel!
311223, 311224, 
311225, 311222

6.999 Ft
Kerti szék 
„Kingsbury-Lama”
• 57x55 cm   
• fém vázzal
• fa ülőfelülettel
• rakásolható 
310867

15.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/311307
https://www.praktiker.hu/start/index/310878
https://www.praktiker.hu/start/index/310867
https://www.praktiker.hu/start/index/310369
https://www.praktiker.hu/start/index/311223
https://www.praktiker.hu/start/index/311226
https://www.praktiker.hu/start/index/289488
https://www.praktiker.hu/start/index/299242
https://www.praktiker.hu/start/index/310864
https://www.praktiker.hu/start/index/298406
https://www.praktiker.hu/start/index/310027
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Tárolóval

Pad „Roundhay”
• 118x60 cm
• anyaga: fa
298989

49.990 Ft
Pad tárolóval „Ede Garden”
• 140x60x84 cm• fa hatású műanyag 
• 265 L  • bézs-barna
291543

39.990 Ft

Balkon szett 
„Tullamore”
• 1 db asztal: 

70x70x74 cm 
• 2 db összecsukható

szék 
289486

34.990 Ft

Kerti Jacuzzi masszázsmedence
• 180x65 cm • 1325 L /h 
• űrtar talom: 800 L (80%)
• masszázsrendszer 
• fűtéssel
282859

109.990 Ft

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

Felfújható masszázsmedence
„Palm Spring Hydrojet”  
• 196x71 cm 
• dupla biztonsági 

zárral ellátott takaró,
• fűtési rendszer 

(max. 40°C), 
2060 W, 220-240 V

• légbuborékos, 
szigetelő alátét fólia,

• pumpa
• szűrőbetét (VI)
• úszó 

vegyszeradagoló
300372

229.990 Ft

12.990 Ft
Sarok tároló
állvány
• 34x50x141 cm  
• 3 részes 
• anyaga: fém 
• mozaikos 

felülettel
298401

Tároló állvány
• 62x29x143 cm
• 3 részes 
• anyaga: fém 
• mozaikos 

felülettel
298402

15.990 Ft
Virágtartó állvány
• mozaikos 
• anyaga: fém 
• 3 különböző méretben
299847, 299848, 299849
Tájékoztató jellegű felvétel! 
Az ár egy termékre 
vonatkozik a 
megadott
méretben!

1.899 Ft /db-tól

Fotel „Iowa”
• 62x60x85 cm
• műrattan hatású
299202, 291537

15.990 Ft /db-tól

Pad „Malaga” 
• 43x103 cm      
• rakásolható
• anyaga: fém  
310997

19.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/295051
https://www.praktiker.hu/start/index/291543
https://www.praktiker.hu/start/index/298989
https://www.praktiker.hu/start/index/289486
https://www.praktiker.hu/start/index/299202
https://www.praktiker.hu/start/index/310997
https://www.praktiker.hu/start/index/299847
https://www.praktiker.hu/start/index/298401
https://www.praktiker.hu/start/index/298402
https://www.praktiker.hu/start/index/282859
https://www.praktiker.hu/start/index/300372


Faszenes grillhordó
• átmérő: 36 cm
• öntött vasból
299158

6.999 Ft

sütőfelület:
67x40 cm

Húsprés/húsvasaló
• vasalórész: 22x14 cm-es
• magasság: 10 cm
300511

2.999 Ft
Grill
• 62x42 cm
• faszenes
292052

9.999 Ft

nyárs -és
bográcstartóval

Zsúrkocsi „Malton”
• anyaga: fa
298981

23.990 Ft

Zománc bográcsok és
kiegészítők széles
választéka
• 8 L   2.999 Ft
• 10 L 3.499 Ft
• 14 L 3.699 Ft
• 22 L 4.499 Ft
• halfőző 3.799 Ft
• bográcsállvány 

1,25 m 1.999 Ft
Kiegészítő termékeinket 
keressék 
áruházainkban.
281672, 281662, 295551

2.999 Ft /db-tól

Szalonnasütő
• műkő és beton 
• különböző színekben 
• 6 személyes
258029

114.990 Ft

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

8.999 Ft

4

Sörpad garnitúra
• asztal 220x70x75 cm 
• 2 pad 220x25x50 cm
285370

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

minőségű beton samott 
keverékből

• 114 cm-es munkalappal 
és belső samott 
béleléssel

• krómozott   
3 magasságban  
állítható 
grillráccsal 

273476

51.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/281672
https://www.praktiker.hu/start/index/199243
https://www.praktiker.hu/start/index/300511
https://www.praktiker.hu/start/index/299158
https://www.praktiker.hu/start/index/292052
https://www.praktiker.hu/start/index/298981
https://www.praktiker.hu/start/index/273476
https://www.praktiker.hu/start/index/285370
https://www.praktiker.hu/start/index/258029


5

Léckerítés elem
• 28x114 cm 
• leszúrható
247692

999 Ft

Ágyás szegélyek 
széles választéka 
• 5x15x150 cm
255196

899 Ft

Kerítés elemek „Dalma”
1. Betét
• íves • bronz
• 2000x1110x25 mm 45.990 Ft/db 
303331

2. Kiskapu
• íves • bronz
• 1150x1610x25 mm 48.990 Ft/db 
303332

3. Nagykapu
• bal vagy jobb • íves • bronz
• 1700x1610x25 mm 68.990 Ft/db 
303333, 34

Vevőrendelésre kapható: 
Ablakrács
• 1150x1000x25 mm
• sima, fekete 24.990 Ft/db
• sima, bronz 26.990 Ft/db 
303370, 71

Korlát
• 1200x1000x40 mm
• sima, fekete 23.990 Ft/db 
• sima, bronz 25.990 Ft/db 
303372, 73

Műanyag pázsitszegély
• zöld színben
• flexibilis, könnyen felszerelhető
• magasság: 10 cm 

hosszúság: 9 m 1 m 111 Ft
290940

999 Ft
Műfű „Green Noppe” 
• 2 és 4 m • kültéri • UV álló
• teraszokra, ker thelyiségekbe
Méretre vágással ér tékesítjük!
259165, 66

1.499 Ft m2

Komposztáló 
„Mega Composter”
• 650 L   
• 87x87x107 cm 
• polipropilén
• alap nélkül
Dekoráció nélkül! 
295744

18.990 Ft

TS Gyeptrágya
• dísz-, hagyományos és 

sportgyepek tápanyag utánpótlására
• hosszúhatású  
• 3 kg 1.899 Ft (633 Ft/kg)
• gyomcsökkentő 3 kg és 

mohacsökkentő 
3 kg 2.399 Ft 
(799,66 Ft/kg

256383, 256385, 256386

1.899 Ft /db-tól

Muskátli föld
• 20 L/zsák 

(1 L 14,95 Ft)
• az álló és 

futó muskátli minden
fajtájához, valamint
egynyári és 
balkonnövényekhez
készült földkeverék       

311967

299 Ft
Szarvasmarha
trágya
• 20 L

1 L 24,95 Ft
• komposztált
• szerves trágyát

igénylő növények
ültetés előtti
alaptrágyázására

312092

499 Ft
Általános virágföld 
• 20 L/zsák 

(1 L 14,95 Ft)
• felhasználásra kész,

tápanyaggal dúsított
virágföld zöld- és
virágzó 
növényekhez

311966

299 Ft

Komposztáló„Eco”
• 320 L 
• 6x65x75 cm
• műanyag
• fekete 

színben
290978

8.999 Ft

Gyeprács 
• 56x38 cm
• zöld színben
154751, 311934

899 Ft

Sövénynyíró 
és kerti kés 
• SingleStep™ sövénynyíró

üvegszál erősítésű polipropilén
• hullámos, edzett acél pengék 
• tapadásmentes kerti kés övre

akasztható  tokkal
• ergonomikus műanyag nyél

ujjvédővel.-rozsdamentes acél
penge

312707
A nyíregyházi, szolnoki, békéscsabai áruházakban
nem kapható!

11.990 Ft
Locsoló tömlő  
• zöld színben
• tömlő átmérő: 12,7 mm-től
• tömlő hossz: 15 m-től
• 1 m 66,6 Ft-tól
291519, 20

999 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/303331
https://www.praktiker.hu/start/index/303332
https://www.praktiker.hu/start/index/303333
https://www.praktiker.hu/start/index/255196
https://www.praktiker.hu/start/index/290940
https://www.praktiker.hu/start/index/259165
https://www.praktiker.hu/start/index/154751
https://www.praktiker.hu/start/index/247692
https://www.praktiker.hu/start/index/312707
https://www.praktiker.hu/start/index/291519
https://www.praktiker.hu/start/index/290978
https://www.praktiker.hu/start/index/295744
https://www.praktiker.hu/start/index/311966
https://www.praktiker.hu/start/index/311967
https://www.praktiker.hu/start/index/312092
https://www.praktiker.hu/start/index/256383


Fóliasátrak kiárusítása3.199 Ft /db-tól
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Gyümölcsfák
• különféle almafa fajták

1.099 Ft
• vegyes fajták

(körte,szilva,
őszibarack) 1.199 Ft

275474, 73

1.099 Ft /db-tól

Virágágyi évelő mix
• 9 cm-es 

cserépben 299 Ft
• 14 cm-es 

cserépben 699 Ft
292124, 270924

299 Ft /db-tól

899 Ft
Agglegény pálma
Zamioculcas 
zamiofolia
• 12 cm-es

cserépben
258024

Sziklakerti évelő
• 10 db/tálca  1 db: 169,90 Ft
• szukkulensek és kövirózsa mix           
• legjobb tűrőképességű, dekoratív fajták 
265695

1.699 Ft

Pálma mix
• 15 cm-es cserépben
• datolyapálma, yukka, legyezőpálma 
280337

2.499 Ft

99 Ft
Árvácska
• 9 cm-es cserépben • téltûrõ
• humuszban gazdag, nedves talajt igényel
• évelõágyba, balkonládába ajánlott
284170

Muskátli
• piros színben
• futó 9 cm-es cserépben
• álló 9 cm-es cserépben 199 Ft
269788, 269793, 311804, 311792

169 Ft /db-tól

299 Ft
Gömb alakú buxus
• 19 cm-es cserépben
• lassan növő, 

örökzöld cserje
282754

3.599 Ft

2.999 Ft
Sárkányfa mix 
Dracaena
• 17 cm-es 

cserépben
• 2 törzzsel
• 75 cm 

magas
291018

Havasszépe
Rhododendron
• 3 L-es konténerben 
• 35-40 cm magas
• savanyú, jó vízáteresztő talajt kedvel
301418

2.199 Ft
Virágzó lombhullató cserje mix
• 2 L-es konténerben
• aranyvessző, keria, japánbirs
• virágzás előtti állapotban
312598

799 Ft

Néhány példa kínálatunkból!
Amíg a készlet tar t!

Mini örökzöld mix
• 10,5 cm cserépben
• sziklakertekbe, balkonládákba, 

előkertekbe ajánlott
270736

https://www.praktiker.hu/start/index/275474
https://www.praktiker.hu/start/index/284170
https://www.praktiker.hu/start/index/312598
https://www.praktiker.hu/start/index/301418
https://www.praktiker.hu/start/index/269788
https://www.praktiker.hu/start/index/258024
https://www.praktiker.hu/start/index/280337
https://www.praktiker.hu/start/index/291018
https://www.praktiker.hu/start/index/292124
https://www.praktiker.hu/start/index/270736
https://www.praktiker.hu/start/index/265695
https://www.praktiker.hu/start/index/282754
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Balkonláda „Monaco”
• 40 cm-től
• alátéttel és tar tóval
226232, 33

1.199 Ft /db-tól

Szögletes virágláda
„Nóra”
• 14 cm mérettől
• terrakotta színben
280218-280224

249 Ft /db-tól

Önöntözős balkonláda 
„Miami”
• 40 cm mérettől
• terrakotta színben
278218,278219,278220,278221

699 Ft /db-tól

  
   

  
 

Fűszernövénytartó 
szett 3 db-os
• 29x29x18 cm
• láncon függő
290991

3.799 Ft

Kaspó
• 23,5x21 cm
• mûanyag
• világosszürke színben
311115

799 Ft

Házi vízmű 
INOX HW3500
• 850W
• szállítási teljesítmény: 3400L/H
• 38 M
• dupla tömítések
• rozsdamentes 

acél ház
311196

45.990 Ft
Szennyvízszivattyú 
„SDW 1100” 
• 1100 W
• emelőmagasság: 10 m
• bemerítési mélység max. 7 m
• vízhozam: 14.000 l/h
• szemcsenagyság max. 35 mm
• műanyag pumpaház
299307

15.990 Ft
Szennyvízszivattyú 
„SDW400”
• 400 W
• szállítási teljesítmény: 

max. 7500 L/h 
• szállítási magasság: 5 m 
• bemerítési mélység: max. 7 m 
• szemcseméret:  max. 35 mm
• műanyag házzal
• min. maradék 

vízszint 
40 mm 

298894

11.990 Ft
Kézi nyomás-
permetező 
„Expert”
• 5 L
227050

3.499 Ft 29.990 Ft
Benzines háti 
permetező „Expert”
• 1310 W  (1,8 LE)
• hengerűrtar talom: 

50 cm3

• 14 literes
• szórótávolság: 

max 11 m 
vízszintesen

246684

Elektromos fűszegélyvágó 
„GGT 250” 
• 250 W
• vágószélesség: 24 cm
280257

5.999 Ft19.990 Ft
Sövényvágó „GT 4550”
• 450 W
• vágóhossz: 50 cm
• késtávolság: 18 mm
• állítható fogantyú
• kettős irányú fűrészlapok
• asszimmetrikus késpár
• kétkezes biztonsági

kapcsoló
255596

Sövényvágó ,,HTMN520”
• 520W
• vágóhossz: 45 cm
310937

10.990 Ft

Virágtartó „Cube”
• 29,5 x 29,5 x 29,7 cm
• műanyag, fahatású
• barna színben
291548

5.999 Ft
Virágtartó
• 29 cm 

és 49 cm
hosszúságban

• mûrattan
• fehér és

antracit
színekben

311118, 120

1.599 Ft

Szegélyvágó „GL250”
• 250W 
• vágósszélesség: 23 cm 
• vágószál átmérő: 1,5 mm 
• vágás sebesség 11500/perc 
• automatikus száladagoló 
• egykezes, kisebb területekhez
302851

7.999 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/280218
https://www.praktiker.hu/start/index/278218
https://www.praktiker.hu/start/index/311115
https://www.praktiker.hu/start/index/226232
https://www.praktiker.hu/start/index/291548
https://www.praktiker.hu/start/index/311118
https://www.praktiker.hu/start/index/290991
https://www.praktiker.hu/start/index/227050
https://www.praktiker.hu/start/index/246684
https://www.praktiker.hu/start/index/298894
https://www.praktiker.hu/start/index/299307
https://www.praktiker.hu/start/index/311196
https://www.praktiker.hu/start/index/310937
https://www.praktiker.hu/start/index/255596
https://www.praktiker.hu/start/index/280257
https://www.praktiker.hu/start/index/302851


79.990 Ft

Elektromos kapálógép 
„Expert XTL1440”
• 1400 W                                             
• terhelésmentes fordulat:

280ford./perc             
• munkaszélesség: 40 cm                               
• munkamélység: 22 cm                                 
• kapatagok száma: 6 db         
290564

34.990 Ft

Elektromos fűnyíró „ARM 32”
• 1200 W
• vágószélesség: 32 cm
• fűgyűjtő űr tar talma: 31 L
• vágásmagasság: 

20-60 mm 3 fokozat
• sarlókéses
• Powerdrive motor 
• innovatív gyepfésű
281094

25.990 Ft

Benzines fűnyíró „Hecht40”
• 99 cm3

• munkaszélesség: 
40,6 cm 

• munkamagasság: 
25-75 mm

• fűgyűjtő mérete 
40 L

300660

44.990 Ft
Benzines fűnyíró „GLM-46P-1”
• 2,6 LE 
• 140 cm3

• vágószélesség:46 cm
• fűgyűjtő űr tar talma: 50 L
290329

65.990 Ft

Elektromos fűnyíró 
„KK4015”
• 1500 W  
• vágószélesség: 

38,5 cm
• fűgyűjtő űr tar talma: 

35 L
• központi 5 fokozatú 

magasság állítás  
290338

27.990 Ft

129.990 Ft
Benzines kapálógép 
„Rotalux 5B55”
• munkaszélesség 80 cm
• 6 kapatag 
• munkamélység: 22 cm 
• B&S Quantum675 motorral
269599

Elektromos talajlazító-
gyepszellőztető „Combi 38Vel”
• 1300 W • munkaszélesség: 38 cm
• gyűjtőzsák űrtar talma: 45 L
• 14 késsel és 24 acélrugóval
281313

39.990 Ft

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

űr tar talma: 55 L
290333

54.990 Ft

Lengőcsatlakozó
• narancssárga: 

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

304843, 288088, 77, 89

1.999 Ft /db-tól

Benzines fűnyíró 
,,Classic M51-110M”
• 110 cm3 • vágószélesség: 51 cm
• magasságállítás 5 fokozatban
• mcCulloch motorral
• mulcsozás

/Oldalkidobást 
311332

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

Fűnyíró benzines 
„Highline 51.6SP-B”
• 3,2LE/163 cm3

• 4in1: gyűjtés, mulcsozás,
oldalkidobás, rendrerakás

• B&S motorral
• vágószélesség: 51cm
• fűgyűjtő űr tar talma: 70L
• állítható tolókar
• központi 

magasság állítás
önjáró

311194

139.990 Ft

5,5 LE

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

állítás: 6 fokozat
• vágási magasság: 

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

• késház: műanyag
281311

49.990 Ft
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https://www.praktiker.hu/start/index/281094
https://www.praktiker.hu/start/index/290338
https://www.praktiker.hu/start/index/281311
https://www.praktiker.hu/start/index/290333
https://www.praktiker.hu/start/index/281313
https://www.praktiker.hu/start/index/300660
https://www.praktiker.hu/start/index/290329
https://www.praktiker.hu/start/index/311332
https://www.praktiker.hu/start/index/304843
https://www.praktiker.hu/start/index/289855
https://www.praktiker.hu/start/index/311194
https://www.praktiker.hu/start/index/290564
https://www.praktiker.hu/start/index/269599
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„ANGEL”
„ANGEL”

Gyermek kerékpár 16-os
• ajánlott korosztály: 4-6 év        
• acél váz és villa               
• elöl V-fék,hátul kontrafék      
• műanyag sárvédők és láncvédő
• támasztó kerekekkel    
• vegyes színekben
300134,313312

28.990 Ft /dbÚJ!

  
   
    

 
  

 

Gyermek kerékpár 12-es
• ajánlott korosztály: 2-4 év       
• acél váz és villa               
• elöl V-fék,hátul kontrafék      
• műanyag sárvédők és láncvédő
• támasztó kerekekkel    
• vegyes színekben
300133,300142

26.990 Ft /db

„ALEX" „ALEX"

„Delfin”

Gyermek kerékpár 20-as
• ajánlott korosztály: 6-9 év       
• acél váz és villa                              
• elöl V-fék/hátul kontrafék                     
• fém sárvédők és láncvédő                       
• csomagtartóval 
281790, 89

29.990 Ft /db

„Flower”

Kerékpár MTB 24-es lány
„SevenT”
• ajánlott korosztály: 8-11 év  
• acél váz és villa
• elöl-hátul alu V-fék
• Falcon karos váltó
• vegyes színekben 
292076

39.990 Ft
Kerékpár MTB RUGÓS 24-es 
„Atlantic” 
• rugós acél váz és első villa        
• elöl-hátul alu V-fék                
• Falcon karos váltó                  
• vegyes színekben 
292072

39.990 Ft

39.990 Ft

első
kosárral

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

elemes
világítással

Kerékpár City 26-os női „Hunor”
• acél váz és villa
• elöl V-fék, hátul kontrafék
• fém sárvédõk,

mûanyag láncvédõ
• vegyes színekben
281082

44.990 Ft

21 sebességes

Gyermek futó kerékpár 12-es
„Anlen”
• acél váz           
• patkófékes      
• vegyes színekben
313438

9.999 Ft /db

Kerékpár Trekking 28-as
• női/férfi • acél váz és villa 
• elöl-hátul V-fék
• marokváltó • fém sárvédõk 
• dinamós világítás szett 
• vegyes színekben 
283790,92

42.990 Ft /db

összteleszkópos

18 sebességes

18 sebességes

csomagtartóval
csomagtartóvalcsomagtartóval

szoknyavédővel

Ké
t k

er
ék

re
 fe

l!

https://www.praktiker.hu/start/index/313438
https://www.praktiker.hu/start/index/300133
https://www.praktiker.hu/start/index/300134
https://www.praktiker.hu/start/index/281790
https://www.praktiker.hu/start/index/292076
https://www.praktiker.hu/start/index/292072
https://www.praktiker.hu/start/index/283790
https://www.praktiker.hu/start/index/281082
https://www.praktiker.hu/start/index/281081
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Budapest
IV. Váci út 60-62.
Tel.: (1) 398-8900

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

5.499 Ft /db-tól

Autós kompresszor
• 12 V szivargyújtó adapter
• 3 fúvóka adapterrel
• 17 bar, 250PSI
• vészvillogó lámpával
• nyomásmérõvel
78426 

4.999 Ft

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

+40 % poliészter  
• 2 db/csomag 

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

2.999 Ft /csomag

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

akkumulátorok töltéséhez
• normál+gyorstöltõ
• fordított polaritás védelem
169431

Motortakaró ponyva                                                 
• poliészter (170T)  
• gumírozott sarkak  
• "L" 229x99x125 cm   
• "XL" 246x105x127 cm
308339, 40

3.999 Ft /db

Abroncstartó 
torony
• 4 db max. 

225 mm széles
abroncsokhoz   

• max. 100 kg
terhelhetőség 

294548

5.999 Ft
Palackos emelő
• max. teherbírás: 2 T
• hidraulikus
305108

5.999 Ft

Parkolásgátló lakattal
• horganyzott          
• 3 db kulccsal         
• 82x44x56 cm 
306516

18.990 Ft

Légpumpa „Black&Decker”
• 160 PSI/11 bar
• 220 - 230 V AC /váltóáramú/ adapter
• 12,0 V DC /egyenáramú/ adapter
• megvilágított nyomásállító
• beépített kábel tároló
• beépített tar tozék tároló
300709

21.990 Ft

Gyerekülések
• állítható 

biztonsági öv
és lábtámasz

1. előre homlokcsőre 
szerelhető, 
9-15 kg 
11.990 Ft

245882
2. csomag-

tar tóra/hátra 
vázra szerelhető, 
9-22 kg 13.990 Ft

282111, 12

11.990 Ft /db-tól

2.

199.990 Ft
Robbanómotoros kerékpár „Moped”
• 4 ütemű, 1 hengeres motor
• teljesítmény: 300 W
• fokozatmentes erõátvitel • elöl-hátul dobfék
• indítás: mechanikus/elektronikus
• beépített irányjelzõ
• egyszerû átváltás kerékpár üzemmódra
• vegyes színekben
293556

Kerékpárszállító autókhoz
1. tetőcsomagtartóra rögzíthető
• teherbírás max.: 15 kg 5.499 Ft
2. hátsó ajtóra szerelhető
• 3 kerékpár szállítására alkalmas
• teherbírás max.: 45 kg 16.990 Ft
281794, 95

1.

1. 2.

Kerékpár Camping 
20-as „Dolphin”
• acél váz és villa
• elöl-hátul V-fék 
• fém sárvédők 
• csomagtartóval 
• vegyes színekben  
282278

31.990 Ft

összecsukható váz

Csomagtartó tálca
• gumi                         
• 40x60 cm    2.799 Ft                   
• 52x92 cm    2.999 Ft                       
• 70x90 cm    3.499 Ft                       
• 100x90 cm  3.799 Ft 
308515,16,17,18  

2.799 Ft /db-tól

39.990 Ft
Légkompresszor 
„Hyundai”
• 1500 W  
• tar tály: 50 L
• nyomás: 8 bar 
• átlagos 

szívóteljesítmény: 
185 L / perc

• olajos
236764

https://www.praktiker.hu/start/index/282278
https://www.praktiker.hu/start/index/293556
https://www.praktiker.hu/start/index/308339
https://www.praktiker.hu/start/index/245882
https://www.praktiker.hu/start/index/282111
https://www.praktiker.hu/start/index/281794
https://www.praktiker.hu/start/index/306516
https://www.praktiker.hu/start/index/78426
https://www.praktiker.hu/start/index/300709
https://www.praktiker.hu/start/index/236764
https://www.praktiker.hu/start/index/169431
https://www.praktiker.hu/start/index/294548
https://www.praktiker.hu/start/index/305108
https://www.praktiker.hu/start/index/308515
https://www.praktiker.hu/start/index/178277
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Vecsés
Fô út 246-248.
Tel.: (29) 557-700

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

12.990 Ft

5 db vágó-
tárcsával

Ütvefúró „Hyundai”
• 900W                               
• max.nyomaték:

8,8 Nm                 
• 0-2800 ford./perc                  
• 13 mm-es tokmány                   
• max. furat

fa/fém/beton:25/13/16mm 
295985

7.499 Ft

Dekopírfűrész
„Black+Decker”
• 400 W • 3000 löket/perc                         
• lökethossz: 19 mm                        
• vágásmélység 

fa/fém/alumínium: 
65/5/10mm 

294801

8.999 Ft

Sarokcsiszoló „Hyundai”
• 650 W
• tárcsaátmérő: 115 mm
Tárcsa nélkül!
311378

6.999 Ft

fűrészlappal

Akkus fúró/csavarozó
„Hyundai”
• 18 V/1,3 Ah Li-ion
• max.nyomaték: 40Nm
• nyomatékfokozat:16+1 fokozat
• 10 mm-es gyorstokmány
• max. furat fa/fém: fa/fém 16/12
311883

17.990 Ft
Dekopírfűrész „Hyundai”
• 400 W
• 3000 löket/perc
• lökethossz: 20 mm
• vágásmélység fa/fém:66/6 mm
308471

5.499 Ft

179.990 Ft
Esztergapad „Expert”
• 400 W  • külsõ-, belsõ- és harántesztergálásra, menetfúrásra és kiesztergálásra
• forgási átmérõ az esztergaágy felett: 180 mm • csúcsmagasság: 90 mm
• csúcstávolság: 300 mm • tokmányfurat az ágy felett: 200 mm
• forgóorsó fordulatszáma elektronikus szabályozással: 100-2500 ford./perc
• menetvágási tar tomány: 0,4-2 mm
251359

Famegmunkáló gép 
• 230V, 50 Hz 
• 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

Szerszámosláda 
„Stanley”
• levehető csavartar tóval
• nagy teherbírású, 

rozsdaálló,erõs 
fém csatokkal

• 56x32x24,8 cm
265710

9.999 Ft

Raklapemelő „Hyundai”
• villahossz: 115 cm     
• emelési magasság: 19,8 cm  
• teljes szélesség: 51cm    
• 2000 kg-ig                  
173630

84.990 Ft

19.990 Ft
Dugókulcskészlet 
„Stanley”
• 50 részes                  
• 1/4-es és 1/2-es           
• 4-14 mm és 

10-24 mm   
289106

Sarokcsiszoló „Black+Decker”
• 750 W • tárcsaátmérő: 115 mm                
• lágyindítás • tengelyrögzítés                       
302745

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

kofferben

pótakkuval,
kofferben

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

Akkus ütvefúró/csavarozó 
„Black+Decker” 
• 14,4V/1,5 Ah Li-ion
• 22500 ütés/perc • 2 sebességes
• nyomaték max.: 14/36 Nm
• 10 mm-es tokmány
• max. furat fa/fém/kõzet: 25/10/1 0mm
271698

36.990 Ft

Satu 
• forgózsámolyos 
• 150 mm             
• gömbgrafit öntvény 
• önsúly: 12 kg  
310424 

21.990 Ft

Munkapad
• 56x74,8x48 cm 

(összeállítva)  
• munkamagasság: 

74,8 cm        
• teherbírás: 

max. 160 kg 
312737

4.499 Ft
Rolling garázs „Stanley”
• 56x38x76 cm
• szerszámláda mély fiókkal
• lecsatolható 

csavartar tó átlátszó 
fedélrésszel, 
külön is szállítható

• teleszkópos 
alumínium húzókar

• golyóscsapágyas 
fiókok

Dekoráció nélkül!
283364

25.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/295985
https://www.praktiker.hu/start/index/311883
https://www.praktiker.hu/start/index/311378
https://www.praktiker.hu/start/index/308471
https://www.praktiker.hu/start/index/295564
https://www.praktiker.hu/start/index/271698
https://www.praktiker.hu/start/index/302745
https://www.praktiker.hu/start/index/294801
https://www.praktiker.hu/start/index/302954
https://www.praktiker.hu/start/index/251359
https://www.praktiker.hu/start/index/310424
https://www.praktiker.hu/start/index/289106
https://www.praktiker.hu/start/index/265710
https://www.praktiker.hu/start/index/173630
https://www.praktiker.hu/start/index/283364
https://www.praktiker.hu/start/index/312737
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Szolnok
Felsô Szandai rét 1/A
Tel.: (56) 520-900 

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

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

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

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

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

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

Konyhablokk 
„Grande”
• alsószekrény:

180x85x45 cm
• munkalap mélysége 60 cm
• felsőszekrény:

240x57x31 cm
• burgundi dió dekor                                      
Konyhagépek, mosogató, 
csaptelep és dekoráció 
nélkül! 
302148
Egyes áruházainkban csak 
vevőrendelésre kapható!

69.990 Ft
Konyhaszekrény szett
• alsó szekrény: 80x82x44 cm
• felső szekrény: 80x57x31 cm
• sonoma tölgy dekor • nyílóajtós    
Mosogató és csaptelep nélkül!    
297794

24.990 Ft

Gurulós tároló „Coffee”
• 50x83x24 cm
Dekoráció nélkül!
280410, 11

12.990 Ft /db

Fémpolc
5 faforgács polccal
Teherbírás: 
175 kg/polc
• 90x180x30 cm 

8.999 Ft
• 90x180x45 cm 

9.999 Ft
Teherbírás: 
265 kg/polc
• 90x180x45 cm 

11.990 Ft
Dekoráció nélkül!
296377, 78, 298713

8.999 Ft /db-tól

Páraelszívó „Silverline” 
• kihúzható 
• 1 motoros
• 400 m3/h 
• szélesség: 50 és 60 cm
• inox
272558, 59

16.990 Ft

D
energia

13.990 Ft /db-tól

Páraelszívó „Tilly”
• 1 motoros • 125 m3/h • szélesség: 50 és 60 cm
• 3 fokozatos • fehér 13.990 Ft • inox 16.990 Ft
295674, 71

D
energia

A
energia

Beko kerámialapos 
tűzhely
„CSS-57100 GW”
• 85x50x60 cm
• fehér színben
• 60 L-es
• 4 főzőzóna
• sütő világítás 
• elektromos 

sütő és grill
282894

89.990 Ft

alsó és felső sütés

Mosogató 
• 57x45x18 cm • rozsdamentes acél  
• beépíthető • körmedencés + mini

csepptálcás
• 3,5" leeresztővel
218484

11.990 Ft
Mosogató „LIV N-140K”
• 76x43,5x16,5 cm • rozsdamentes acél 
• beépíthető • egymedencés + csepptálca
• 1,5”-os leeresztő
232143 

9.299 Ft

ajándék
szifonnal

Mosogató  „Blancotipo 6S Basic C”
• 95x50x17 cm • rozsdamentes acél  • beépíthető
• egymedencés + egy kis medencés + csepptálca
• 3,5" szűrőkosaras lefolyóval 
141204

29.990 Ft
Mosogató „Blancofavos” 
• 86x43,5x16 cm • silgránit, pezsgő szín 
• beépíthető • egymedencés + csepptálcás
• lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3,5”-os, 

szűrőkosaras leeresztővel
239027

69.990 Ft

csapteleppel

Konyhai mosogatószer 
adagoló
• esztétikus 

kivitelezés
• felülrõl tölthetõ
• krómozott 

adagolófejjel
113546

3.699 Ft

Konyhablokk „Eco”                                      
• alsószekrény:

120x85x45 cm
• munkalap mélysége 60 cm
• felsőszekrény:

180x57x31 cm
• front: sonoma tölgy dekor
• korpusz: fehér dekor
Konyhagépek, mosogató,
csaptelep és dekoráció nélkül!  
272993

39.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/272993
https://www.praktiker.hu/start/index/302148
https://www.praktiker.hu/start/index/297794
https://www.praktiker.hu/start/index/272558
https://www.praktiker.hu/start/index/295674
https://www.praktiker.hu/start/index/113546
https://www.praktiker.hu/start/index/232143
https://www.praktiker.hu/start/index/218484
https://www.praktiker.hu/start/index/141204
https://www.praktiker.hu/start/index/239027
https://www.praktiker.hu/start/index/296377
https://www.praktiker.hu/start/index/280410
https://www.praktiker.hu/start/index/282894
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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

  
       
     
     

 

Magasnyomású mosó 
„Kärcher K3"
• 1600 W
• nyomás: max 120 bar
• vízszállítás:

max. 380 L/óra
• tar tozékok: 

pisztoly, 
6m-es tömlõ, 
szórószár, 
szennymaró 

281891

49.990 Ft

Akkus ablaklehúzó „Kärcher”
• egy akkutöltéssel kb. 60 m2 (20 ablak)

tisztítható
• szennyezettvíz tar tály: 100 ml
• szívófej szélessége: 280 mm
• szóróflakon törlõkendõhuzattal
• Li-ion akku+töltõ 
291979 

19.990 Ft

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

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

296373

49.990 Ft folyamatos, 
átfolyós melegítés

64.990 Ft
Takarítógép „Kärcher SE-4001”
• szõnyeg-és kárpit tisztításához, 

nedves-száraz porszívózáshoz
• 1400 W • 18 L -es tar tály
• 4+4 L-es víztar tály
• tar tozékok: tömlõ, szívócsõ, 

fúvóka, padló-,fuga-, kárpitfej, 
porzsák, habszûrõ

281837

Felmosókészlet
• a szett tar talma:

13 literes vödör
csavarókosárral,
felmosónyél és fej

300647

1.999 Ft /szett

különböző 
színekben4.499 Ft

Vinchi gőzölős
vasaló
„LX-268”
• 2400 W
• víztar tály kapacitás: 

280 ml
• kerámia vasalótalp
• vízkõmentesítõ 

rendszer
302398

1.499 Ft /db-tól

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

25 L 2.799 Ft
50 L 4499 Ft

• a teteje felfelé nyitható illetve
billenthető 

281156

Curver ételtartók „Fresh&Go”
• különböző típusok, méretek és

kiszerelések 199 Ft-tól
Példák kínálatunkból:
• 0,25 L 199 Ft
• 3x0,8 L 799 Ft 

1 db 266,33 Ft
Tájékoztató 
jellegű felvétel!
280512

199 Ft /db-tól

Szarvasi presszó
kávéfőző „Unipress”
„SZV-624-28”
• 800 W
• biztonsági szelepes
• 6 adaghoz
187291

13.990 Ft 3.699 Ft
Saturn hajszárító
„ST-HC7338”
• 2200 W
• 3 hőmérséklet- és

2 sebességfokozat
311403

1.499 Ft /db-tól

Curver deko dobozok „Amsterdam”
• Miss NY vagy Paris
• 6 L (15x21x30 cm)1.499 Ft
• 20 L (24x30x40 cm) 2.499 Ft
284766, 280510

Porszívó nedves-száraz
„Kärcher WD4 Renovation”
• nedves-száraz porszívózáshoz
• 1100/1800 W
• tar tály: 25 L

makacs szennyezõdés
eltávolításához speciális kefe,
tömlõ és csövek

307162

64.990 Ft

19.990 Ft
Magasnyomású mosó
„BOSCH AQT 33-11C”
• 1300 W
• nyomás: max. 100 bar
• vízszállítás: 

max. 330 l/óra
• 3az1-ben fúvóka
• automatikus leállítás 

funkció
• SDS-rendszer

gyorscsatlakozókkal
• beépített 

tar tozéktar tó
303862

https://www.praktiker.hu/start/index/303862
https://www.praktiker.hu/start/index/281891
https://www.praktiker.hu/start/index/296373
https://www.praktiker.hu/start/index/291979
https://www.praktiker.hu/start/index/307162
https://www.praktiker.hu/start/index/281837
https://www.praktiker.hu/start/index/187291
https://www.praktiker.hu/start/index/302398
https://www.praktiker.hu/start/index/311403
https://www.praktiker.hu/start/index/284766
https://www.praktiker.hu/start/index/300647
https://www.praktiker.hu/start/index/281156
https://www.praktiker.hu/start/index/280512
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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.

Tartósan alacsony ár
További kedvezményekkel nem vonható össze!

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

tölgy dekor
Dekoráció nélkül!
265693

39.990 Ft

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

Dekoráció nélkül!
294794

34.990 Ft
Nappali fal 
„Paco”
• 219,8x170x42 cm
• sonoma tölgy/fehér dekor
Dekoráció nélkül!
275872

Nappali fal „Lito”
• 210x195x38 cm
• sonoma tölgy/wenge dekor
Dekoráció nélkül!
304460, 304402

49.990 Ft

Nappali fal „Maily”
• 170x170x38 cm
• sonoma tölgy dekor
Dekoráció nélkül!
312088

32.990 Ft

5.999 Ft /db-tól

Elemes bútorcsalád 
„Flora”
• dió/krém dekor
Ágykeret 
• 204x70x184 cm
• szürke MDF lábak 16.990 Ft
284542
Éjjeliszekrény 
• 39x55x35 cm 5.999 Ft
284543
Komód
• 85x87x44 cm 19.990 Ft
284544
Gardróbszekrény 
• 201x212x57 cm 59.990 Ft
284545
Ágyrács, matrac és 
dekoráció nélkül! 

ÚJ!

https://www.praktiker.hu/start/index/312088
https://www.praktiker.hu/start/index/275872
https://www.praktiker.hu/start/index/304460
https://www.praktiker.hu/start/index/265693
https://www.praktiker.hu/start/index/294794
https://www.praktiker.hu/start/index/284544
https://www.praktiker.hu/start/index/284543
https://www.praktiker.hu/start/index/284542
https://www.praktiker.hu/start/index/284545
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fekvőfelület: 
155x200 cm 

Kanapé „Angelo”
• 199x85x94 cm
• Nosag rugó+ habszivacs
• bézs szín
• 2 db kar- és 

2 db hátpárnával
302656

114.990 Ft

kiemelős 
vasalat

Műbőr sarokkanapé
„Messina”
• 243x220x99 cm 
• nyitható sarokkanapé, 

ülésen steppelt mintázattal, 
hátfalon saját szövet borítás 

• kárpitozás: hullámrugós 
habszivacs 

• a nyitható részben 
ágyneműtartó                                                 

• 4 db nagypárnával és 
2 db díszpárnával

277773

149.990 Ft

fekvőfelület:
140x210 cm

fekvőfelület:
130x225 cm

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

matrachoz  
Ágyrács 
és matrac 
nélkül!
299996

22.990 Ft

8.999 Ft /db

4 fiókos komód „Isis”
• 61x70x31 cm
Dekoráció nélkül!
241854, 56, 299394

Különböző 
színekben

14.990 Ft /db-tól

Lépcsős polc „Bergamo”
• 6 rekeszes: 116x118x33 cm 14.990 Ft
• 10 rekeszes: 155x156x33 cm 20.990 Ft
• sonoma tölgy, sorrento tölgy

és fehér dekor
Dekoráció nélkül!
308845

Multifunkciós 
tároló szekrény „Andy”   
• 70x187x34 cm 
• sonoma tölgy dekor
Dekoráció nélkül!
313086

19.990 Ft
ÚJ!

Kifutó modell!
Sarokkanapé „Rocca” 
• 259x200x90 cm 
• poliészter habszivacs 

kárpitozás
• fehér/szürke vagy barna 

műbőr/strapabíró huzat 
• króm színű lábak 
• jobbos-balos 

szerelhetőség
281114, 15

129.990 Ft

Ideális háztartási
eszközök tárolására

A pontos elérhetőségeket keresse honlapunkon! www.praktiker.hu

Facebook

YouTubeInstagram

Blog

Kövessen 
bennünket!

https://www.praktiker.hu/start/index/302656
https://www.praktiker.hu/start/index/277773
https://www.praktiker.hu/start/index/281114
https://www.praktiker.hu/start/index/299996
https://www.praktiker.hu/start/index/308845
https://www.praktiker.hu/start/index/241854
https://www.praktiker.hu/start/index/313086
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különböző
színekben

Étkezőgarnitúra 
„Rimini”
• 4 személyes
• MDF asztallap, 

kárpitozott székek
• asztal: 

120x76x80 cm
• szék: 

41x87x42 cm
281692

34.990 Ft

8.999 Ft /db

Bárszék „Rondo”
• 35x74 cm 
• fém váz 
• forgó ülőfelület   
• PU kárpit 
• max. 100 kg
• különböző 

dekorok 
259908, 09, 10

6.499 Ft /db

Fali panel „Milán”
• 176x33x30 cm
• bükk és sonoma 

tölgy dekor
• max. terhelhetőség: 8 kg
295529, 28

Állófogas
• 55x172x55 cm
Dekoráció nélkül!
309120

4.999 Ft

Étkező asztal 2 paddal 
„München”
• sonoma tölgy dekor              
• asztal: 139x75x80 cm            
• pad:140x45x37 cm 
Dekoráció nélkül!
313085

27.990 Ft

Fa háttámlás bárszék
„Valéria”
• 40x49,5x100 cm 
• max.: 90 kg
• fém lábtar tóval
301366, 67

17.990 Ft /db

ÚJ!

28.990 Ft
Étkezőasztal 
„Portland”
• 120x76x80 cm 
• fehér
• magasfényű
259911

Állófogas
• 52x176x48 cm
259888

3.999 Ft

10.990 Ft
Étkezőszék
„Sabine”
• 42x104x58 cm
• krómozott láb
• sötétbarna

színben
300977

/db

Sámli
• 18x36x28 cm
• anyaga: fenyõ
291525

1.799 Ft

Térdeplőszék
• 46x55-75x61-73 cm
303779

14.990 Ft

különböző
színekben

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

11.990 Ft /db

Szék „Prag”
• 44x98x58 cm
• mûbõr
• csúszótalpas
• krómozott láb
• ülésmagasság: 

46 cm
• ülésmélység: 

43 cm
302662

12.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/313085
https://www.praktiker.hu/start/index/281692
https://www.praktiker.hu/start/index/293786
https://www.praktiker.hu/start/index/300977
https://www.praktiker.hu/start/index/259911
https://www.praktiker.hu/start/index/302662
https://www.praktiker.hu/start/index/301366
https://www.praktiker.hu/start/index/259908
https://www.praktiker.hu/start/index/291525
https://www.praktiker.hu/start/index/303779
https://www.praktiker.hu/start/index/295529
https://www.praktiker.hu/start/index/309120
https://www.praktiker.hu/start/index/259888
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Szolár lámpa szett 
• 10,5x35 cm
• fekete műanyag

1.999 Ft/4db/szett 
1 db 499,75 Ft

• inox
2.599 Ft/4db/szett 
1 db 649,75 Ft

277936, 38

1.999 Ft /szett-től

Szolár műanyag 
reflektor
• 3 db fehér LED
• működési idő 8 óra
• akku: 1xAA

1,2V/300mA NiMH
• 7,6x10x32,5 cm
299111

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

999 Ft /db

7.999 Ft
Falikar „Oslo” 
• 60 W E27 • fém-műanyag
• rozsdamentes acél és 

antik arany színben
• fényforrás nélkül 

ér tékesítjük
• en.hat.oszt.: 

A++ - E 
fényforrással 
kompatibilis

287863, 64

Mennyezeti lámpa „Castor, Venus”
• SMD LED 25 W 3000 Lm • kerek /szögletes
• test: műanyag (króm) • búra: műanyag (fehér)
• távirányítóval állítható • 3 fény-színhőmérséklet

(3000-6500K) • átmérő: 34 cm, 33x33 cm
• SMD LED 25W 3000LM
304758, 304759
Egyes áruházainkban vevőrendelésre kapható!

17.990 Ft /db

LED mennyzeti lámpa
• LED 13 W 1000 Lm • műanyag lámpatest és búra
• távirányítóval • állítható színhőmérséklet 

és szín (RGB)
• szögletes: 34x34 cm • kerek: 34 cm

fényforrással ér tékesítjük, 
en. hat. oszt.: A

304760, 62
Egyes áruházainkban vevőrendelésre kapható!

9.999 Ft /db

LED mennyezeti lámpa „CABI”
• LED GU10  300 lm
• 3000K 
• üveg • króm/szatén
• fényforrással ér tékesítjük, 

energiaosztály: A
en.hat.oszt.: A++ - A 
fényforrással kompatibilis

• 27 cm, 3x3 W 6.999 Ft
• 25x25 cm, 4x3 W 7.999 Ft
307231, 307232

6.999 Ft /db-tól

Lámpacsalád „Cologne”
• E27 60 W • IP44
• alumínium lámpatest
• fekete • falikar 3.999 Ft
• láncos függeszték 4.499 Ft
• fényforrás nélkül ér tékesítjük
• en.hat.oszt.: A++ - E

fényforrással kompatibilis
30316

3.999 Ft /db-tól

Aqua Eco lámpa
• E27, max. 60 W • vízálló IP65 
• műanyag lámpatest és búra • 28,8x9,7 cm
• fényforrás nélkül ér tékesítjük
• en.hat.oszt.: A++-E 

fényforrással kompatibilis
289939

1.599 Ft

Kültéri fali lámpa „Éden”
• E27, 60W
• inox/műanyag
• fényforrás nélkül ér tékesítjük
• en.hat.oszt.: A++ - E 

fényforrással kompatibilis
311202

2.999 Ft

Inverteres split klíma „Airfel”
• hűtő kapacitás: 2,6 kW A++ • fűtő kapacitás: 2,8 kW A++

• zajszint (kültéri/beltéri): 38/58 dB • beltéri/kültéri: 71,5x19,4x28,5 cm/77x30,6x55,5 cm
• hűtőközeg: R410A • hűtési jóságfok (SEER): 6,1
• fűtési jóságfok (SCOP): 4,9

89.990 Ft
301862
• hűtő kapacitás: 3,5 kW A++ • fűtő kapacitás: 2,9 kW A++

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

99.990 Ft
301863

89.990 Ft nyáron hűt, télen fűt

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

299 Ft már
db-tól

/db-tól

1.699 Ft /db-tól

Ulravékony beépíthető LED panel
• 6 W 420 lm 1.699 Ft
• 12 W 840 lm 2.599 Ft
• 18 W 1260 lm 3.299 Ft
• 20.000 h élettar tam
• en.hat.oszt.: A
• a lámpatest beépített fényforrást 

tar talmaz, mely nem cserélhető
298937

különböző színekben

különböző színekben

https://www.praktiker.hu/start/index/301862
https://www.praktiker.hu/start/index/307231
https://www.praktiker.hu/start/index/298937
https://www.praktiker.hu/start/index/289939
https://www.praktiker.hu/start/index/304758
https://www.praktiker.hu/start/index/304760
https://www.praktiker.hu/start/index/311202
https://www.praktiker.hu/start/index/30316
https://www.praktiker.hu/start/index/287863
https://www.praktiker.hu/start/index/277936
https://www.praktiker.hu/start/index/277939
https://www.praktiker.hu/start/index/299111
https://www.praktiker.hu/start/index/277927


Szerelőlámpa
• E27, 60 W • 5 m vezetékkel                      
• műanyag + gumikábel                
• fényforrás nélkül ér tékesítjük     
• A++ - E fényforrással kompatibilis 
253644

Fénycsöves szerelőlámpa 
• 8 W • 5 m kábellel
• fényforrással ér tékesítjük, ami nem 

cserélhető a lámpatestben
• en.hat.oszt.: B
253646

1.999 Ft

329 Ft
Kapcsolócsalád „ECO”
• fehér színben
• egypólusú kapcsoló 349 Ft
• földelt dugalj 329 Ft
• csillárkapcsoló 399 Ft
• dupla földelt

dugalj 449 Ft
223401

/db-tól

Távirányítható hálózati aljzat
• bővíthető • hatótávolság 25 m
• gyermekzár 
• távirányító tápellátás: 

1x23A 12V (tar tozék) 
• LED visszajelző
289853

5.499 Ft

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

használatra • tápegység: DC 12V 3 
• beltéri használatra 
• LED élettar tam: 50.000 óra 
• színváltás és fényerő szabályozás 
• teljesítmény: max. 7,2 W/m
• energiahatékonysága: A
310123

6.999 Ft

Speciális izzó 
„Resista”
• E27 100 W

100kWh/1000 h
• en. hat. oszt.: E
277743

299 Ft /db

679 Ft /db-tól

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

Kapcsolócsalád „Olympic”
• fehér és szürke színben
• egypólusú kapcsoló 499 Ft-tól
• csatlakozó aljzat 599 Ft-tól
• csillárkapcsoló 799 Ft-tól
Egyes áruházainkban
vevőrendelésre!
3029765,76,71,72,81,82

499 Ft /db-tól

Kapcsolócsalád 
„Porto”
• IP44, fehér színben
• egypólusú kapcsoló 799 Ft
• csillár kapcsoló 999 Ft
• csapfedeles aljaz 899 Ft
303009, 303018

799 Ft /db-tól

2.299 Ft /db-tól

LED reflektor
• 3000K, IP65 • 28x35 cm
• 25.000 h élettar tam
• 10W 850 lm 2.299 Ft-tól
• 30W 2500 lm 4.999 Ft
• 50W 4000 lm 7.999 Ft-tól
• a lámpatest beépített

fényforrást tar talmaz, mely nem cserélhető
• en.hat.oszt.: A
300395, 96, 97

Fotótapéta made in germany

Vigyen új 
színt lakásába!
Több mint 100 
gyönyörű design közül
választhat,többféle 
méretben! 
Rendelje meg kedvencét!  
A megjelenített tapéták
készletről kaphatóak. 
Ízelítő fotótapéta 
választékunkból!

Fotótapéta 
„Jumbo14”
Imagine Penthouse
• 368x254 cm
281141

11.990 Ft

Habtapéta
• kőminta 
• 10,05x0,53 m
• 5,32 m2

1 m² 1.126,25 Ft 
255532

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

295041, 42, 43, 44

4.999 Ft

Mozgásérzékelő 
• 180°, IP44
• hatótávolság:12m
• időzítés: 10 sec 3 sec 

- 7 min 2 min
303315, 16

4.499 Ft /db

18

Vezeték nélküli csengő
• 100 m hatótávolság 

nyílt terepen
• 16 digitális csatorna
• 8 dallam • hordozható
• használható 

személyhívóként is
• összecsengés 

kizárva
294251

2.999 Ft

599 Ft /db-tól

LED-es fényforrások
Gömb:
• E14, E27 4W 323 lm 599 Ft

4 kWh/1000 h
Gyertya:
• E14 5W 400 lm 699 Ft

5 kWh/1000 h
• en.hat.oszt.: A
287727, 286844

ECO halogén fényforrás
• E27 gömb 42W, 70W, 105W
• E14 GYERTYA 28W, 40W
• en.hat.oszt.: C
• 42 kWh/1000 h
• 70 kWh/1000 h
• 105 kWh/1000 h
• 28 kWh/1000 h
• 40 kWh/1000 h
313207,08,09,10,11

199 Ft /db

2.499 Ft /db-tól

LED mennyezeti lámpa
• 4W, 320 lm • 54 db LED
• 50.000 h élettar tam
• en.hat.oszt.: A++

A lámpák nem cserélhetők
a lámpatestben!
299082

799 Ft /csomag

Hirdetés

https://www.praktiker.hu/start/index/295041
https://www.praktiker.hu/start/index/255532
https://www.praktiker.hu/start/index/313207
https://www.praktiker.hu/start/index/277743
https://www.praktiker.hu/start/index/287727
https://www.praktiker.hu/start/index/288146
https://www.praktiker.hu/start/index/294251
https://www.praktiker.hu/start/index/303315
https://www.praktiker.hu/start/index/289853
https://www.praktiker.hu/start/index/303009
https://www.praktiker.hu/start/index/270791
https://www.praktiker.hu/start/index/223401
https://www.praktiker.hu/start/index/3029765
https://www.praktiker.hu/start/index/300395
https://www.praktiker.hu/start/index/310123
https://www.praktiker.hu/start/index/299082
https://www.praktiker.hu/start/index/253644
https://www.praktiker.hu/start/index/253646
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3.999 Ft /db-tól

Fém karnisszett „Kugel” és „Zylinder”
1-soros
• 16 mm - nemesacél és antik sárgaréz színben
• 160 cm-200 cm-240 cm (Kugel 120 cm-es méretben is: 3.999 Ft)
• 160 cm 4.999 Ft
teleszkópos 19/16mm
• 120-210 cm 5.999 Ft • 190-340 cm 8.999 Ft
• nemesacél színben
2-soros* • 20 mm • nemesacél színben
• 160 cm-200 cm-240 cm
• 160 cm 11.990 Ft-tól (Kugel)
307187, 307203
*A termékek csak a Budapest M3-as, Mester utcai, Bécsi úti, M1 budaörsi, vecsési, Váci úti, pécsi, győri és miskolci áruházainkban kaphatóak.

Fali dekor képek
• vegyes minták és

méretek
285127

699 Ft /db-tól

1.199 Ft /db-tól

Lábtörlők
• különböző típusok
• 60x40 cm
255299, 255284, 
255298, 255289

2 m széles

3 mm 
vastag

3 m széles

4 m széles

2,7 mm 
vastag

3 mm 
vastag

1.299 Ft
PVC-padlók
• 2,7, 3 mm 1.299 Ft
Méretre vágással 
ér tékesítjük!
308462, 270196,
270201

Vázák
• különböző típusok 

és méretek
308432,26,28,30

699 Ft /db-tól

Rongyszőnyegek
• különböző típusok, 

színek és méretek
• 40x60 cm 399 Ft-tól
247894, 263274, 247901

399 Ft /db-tól

Ruhaszárító állvány „Modular Lux”
• 3 szintes 30 m szárítófelület 6.999 Ft
• 4 szintes 40 m szárítófelület 7.999 Ft
280805, 06

6.999 Ft /db-tól

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

2.999 Ft

Thermo roló „Easyfix”
• 45x150 cm, 60x150 cm, 

75x150 cm, 100x150 cm, 
120x150 cm, 90x210 cm

• 45x100 cm 4999 Ft
308562
A termékek csak a Bp M3-as, Mester utcai, Bécsi úti,
budaörsi, vecsési és Váci úti áruházainkban kapha-
tóak. A többi áruházban vevőrendelésre.

4.999 Ft /db-tól

Leifheit vasalódeszka „Airboard Compact M Plus”
• 120x38 cm
• gõzvisszaverõ funkcióval
• elektromos csatlakozóval
• ultrakönnyű kivitel
• "Thermo-Reflect-technológia": 

a vasalódeszka a ruhára 
veri vissza a hőt alulról

302098

16.990 Ft 
     
   
     
     
     
   

    
  

  

különböző
színekben7.999 Ft /db

Ágytakaró
• 235x250 cm
• kétoldalas
• anyaga:

100% poliészter
microfiber

288680

TV-kampány749 Ft /db-tól

„Alex” padló- és
bútorápoló család
1. extra védelem 
750 ml 749 Ft
laminált és fapadlóhoz
1 L 998,66 Ft

189676,292229
2. bútorápolók
• 375 ml 749 Ft 
1 L 1.997,33 Ft

• 400 ml aeroszolos 
1.299 Ft 
1 L 3.247,50 Ft

292230, 231
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Flexibilis műpadló szegély 
• pvc • öntapadós • 15 fm-es tekercsben

kapható • 1 tekercs: 2.985 Ft 
• különböző színekben
274254

199 Ft /fm

Multifunkciós gumi 
alátétlemez 
• 50x100x1 cm
• pl. medence alá, 

műhelyasztalra
283233

1.799 Ft1.399 Ft /db-tól

Rugalmas alátét
• 500x500x20 mm 
• vörös és zöld színben 1.399 Ft-tól
244589

Gumiörleményes burkolólap
• 500x500x40 mm
• vörös és zöld színben 2.099 Ft-tól
244537

Lépcsőlap
• lucfenyő • B osztály
• 90x28x30 cm 1.999 Ft/db
• 100x28x30 cm 2.199 Ft/db
• 110x28x30 cm 2.499 Ft/db
303049, 50, 51

1999 Ft /db-tól

519 Ft /m2-től

Szigetelőlap „Energiespar XPS”
• 1x0,5 m x 4 mm • 4 m2/cs 
• belső falak hő-,hang-, és nedvesség 

elleni szigetelésére
• felülete lealapozva /fehér oldala 

közvetlenül tapétázható 
• eltakarja a repedéseket
• 4 mm 1.000 Ft/m2 3.999 Ft/cs

7 mm 1.124,75 Ft/m2 4.499 Ft/cs
241164, 63

3.999 Ft /csomagtól

299 Ft /db-tól

Zsalukő
• 50x15x23 cm 299 Ft
• 50x20x23 cm 359 Ft
• 50x25x23 cm 449 Ft
292996

Zwaluw 
üvegszövetháló 
• 145 g/m2

202950

199 Ft /m2 599 Ft
Üvegtégla
• 190x190x80 mm
• különböző 

színekben és 
mintával

294232, 294229 

/db-tól

Fenyő lambéria
• 12,5x72 mm
• B/C oszt. 1.599 Ft/m2 3.102 Ft/cs- tól
• A oszt. 1.899 Ft/m2 3.684 Ft/cs -tól
• különböző hosszban
Csomagban ér tékesítjük!
269809

1.599 Ft /m2-től

Fózolt hajópadló
• fenyő  • B/C osztály
• 19x96 mm 
• különböző hosszban
• 4.030 Ft/cs-tól
269819, 20

2.099 Ft /m2

Impregnált tetőléc
• 22x48x2000 mm: 

299 Ft/db 1 fm 149,50 Ft 
• 28x48x2000 mm: 

399 Ft/db 1 fm 199,50 Ft 
Egész szálban ér tékesítjük!
303069, 112

299 Ft /db-tól

OSB lap
• táblaméret: 2500x1250 mm 
• 1 tábla: 3,125 m2

• 6 mm 899 Ft/m2 2.809 Ft/tábla 
• 10 mm 1.199 Ft/m2 3.747 Ft/tábla 
• 12 mm 1.499 Ft/m2 4.684 Ft/tábla
• 18 mm 2.099 Ft/m2 6.559 Ft/tábla 
Egész táblában ér tékesítjük!
303070

899 Ft /m2-től

Előtető
• 1200x1000 mm 15.990 Ft
• 1500x1000 mm 19.990 Ft              
• 5 mm vastag polikarbonát tető 
• műanyag konzol
303967,68

15.990 Ft /db-tól

Axial állvány „TEKO-H”
• alumínium konstrukció, könnyû, 

korrozióálló
• 5 m munkamagasság 
• csúszásmentes munkahíd 
• ideális bel- és kültéri használatra
• könnyen mozgatható 
• az állítható stabilizátoroknak 

köszönhetôen fal 
mellé is állítható

210905

69.990 Ft
Építkezési talicska
• terhelhetőség 100 kg 
Horganyzott puttonnyal
• 85 L
Festett puttonnyal 
• 60 L  
261810, 186862

12.990 Ft8.299 Ft
Kézikocsi
311237

teherbírás
150 kg

18.990 Ft /db-tól/db

Univerzális létra „Axial”
• teherbírás: 150 kg
• 3x7

2/4 m 
18.990 Ft

• 3x9
2,60/5,40 m 
28.990 Ft

• 3x11
3,15/6,50 m 
35.990 Ft

261625

Rigips normál gipszkartonlap
• 2,4 m2/tábla
• RB 9,5x1200x2000 mm 519 Ft/m2  1.246 Ft/tábla
• RB 12,5x1200x2000 mm 559 Ft/m2  1.342 Ft/tábla
Impregnált: 
• RBI 12,5x1200x2000 mm 929 Ft/m2  2.230 Ft/tábla
Tűzgátló: 
• RF 12,5x1200x2000 mm 899 Ft/m2  2.158 Ft/tábla
Egész táblában ér tékesítjük!
224101, 02, 03, 250514
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Lemezelt beltéri ajtó „Alida”
• gerébtokkal 
• fehér alapmázolt • mintanyomott 

frontlemez borítás 
• 75x210 cm 11.990 Ft • 90x210 cm 13.990 Ft 
• 100x210 cm 14.990 Ft
Pallótokos és félig üvegezhető változatban 
is kapható!   Kilincs nélkül! 
284559

11.990 Ft /db-tól

Parketta alátétfólia
• 50 m²/tekercs
• 2, 3 vagy 5 mm
Méretre vágva 
is kapható! 
119963

89 Ft /m2-től

Puzzle padlóalátét
• XPS • 5 mm vastag
• mérete:  1x0,5 m 
• 5 m2/csomag

1 csomag:  2.495 Ft
• 7 t/m2 teherbírás
• 4 mm aljzatkiegyenlítés
• magas hőszigetelő

képesség
(0,22 m2K/W)

Csomagban
értékesítjük!
290988

499 Ft /m2

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

és szélességben
302584,83,85,86

2.999 Ft /db-tól

1.999 Ft /m2

Polar tölgy VörösfenyőNatúr tölgy

31
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

Laminált padló 
„Euroclick G”
• 1292x192 mm
• 1,98 m2/cs

1 csomag: 3.958 Ft
306211,12,13

Hamilton tölgy 

31
kopás-
állóság

7 mm
vastagság

Laminált padló „Life”  
• 1290x194 mm
• 2,252 m2/cs

1 csomag: 5.628 Ft
280569

2.499 Ft /m2

Laminált padló 
„Casa Sensation” 
• 1286x160 mm
• 2,057 m2/cs

1 csomag: 6.786 Ft
300817, 18

3.299 Ft /m2

Hudson
fenyő

Logan
tölgy

4 oldalon
„V” fugás

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

Acél biztonsági bejárati ajtó „RA13”
• kültérre is alkalmas 
• 96x205 cm • ajtószárny vastagsága: 50 mm
• központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít 
• dió szín• kôzetgyapot szigetelés: 2,3 W/m2K 
• rozsdamentes küszöb • kitekintô • napi zár
Fehér kivitelben is! Kilinccsel!
244308. 09

54.990 Ft
Acél technikai ajtó
• 41 mm vastag ajtólap jobbos/balosként is

használható
• DIN szabvány • 75x200 cm 
• 87,5x200 cm • 100x200 cm
• fehér és barna színű ajtólappal
• EPS töltet
Kilinccsel!
304239, 240, 244, 245, 246, 247 
Csak a budapesti, budaörsi és vecsési áruházakban kapható!

36.990 Ft /db

„Baumeister” 
purhab 
• 750 ml

1 L 1.465,33 Ft  
135539

1.099 Ft

Üveg tolóajtó
• savmart edzett üveggel
• üveg méret: 2050x850x8 mm
• alumínium sín
280037

59.990 Ft /db-tól

új mintákkal is
kapható

2.899 Ft /m2

Laminált padló„Ballade” 
• 1286x160 mm 
• 2,057 m2/cs
• 1 csomag 5.963 Ft
292518,300812,14   

Chester 
fenyő

Brema
fenyő Rio tölgy

4 oldalon
„V” fugás

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság
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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

JUB mészfesték 
• finoman őrölt oltott mész alapú festék
• kül-és beltéri falfelületek fer tőtlenítésére

ajánlott,de gyümölcsfák törzsének téli
védelmére is ideális

• magas páraáteresztő-képesség
• friss illat, fehér szín, egyszerű felhordás
• 200-250 mL/m2

• kétrétegű felhordás esetén 
1 L 187,43 Ft

304794

2.999 Ft /tól

16 L

4.499 Ft
Diszperziós belső fal- és
mennyezetfesték
• fehér • 14 L 4.499 Ft 1 L 321,36 Ft
• kiadósság: 5-6 m2/L (2 rétegben)
• egy vödör 140-168 m2

felület befestésére
elegendő 1 rétegben

307567

14 L

Alpina homlokzatfesték
• időjárásálló 
• fehér
• 10 L 5.499 Ft 

1 L 549,90 Ft
290445

5.499 Ft
10L

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

999 Ft

Supralux Xyladecor 
Classic 
vékonylazúr
• oldószeres, a fába 

mélyen beszívódó, 
vékonyrétegű 
impregnálólazúr

• 0,75 L 2.099 Ft
1 L 2.798,67 Ft

• 2,5 és 5 literes 
kiszerelésben is 
kapható

233406

2.099 Ft /tól

Supralux Astralin
Uni Matt
• oldószeres
• matt
• kiadósság 15 m2/L
• fa fém felületekre
• 0,25 L 799 Ft

1 L 3.196 Ft
• 1 L 2.199 Ft
303642

799 Ft /tól

4.799 Ft /tól

Trikolor kerítéslazúr
• univerzálisan alkalmazható

bel- és kültéri faszerkezetek
impregnáló színezésére

• kiadósság: 10 m2/liter
• száradási idő: 4 óra
• javasolt rétegszám:

2-3 réteg
• 10 L 4.799 Ft

1 L 479,90 Ft
286100,01,02,03,04,05

Sadolin kertibútor olaj  
• oldószeres faolaj
• kültéri ker ti bútorok védelmére
• vízlepergető hatású
• mélyen behatol a fába
• teljes védelmet biztosít 

az időjárás ellen
• felhordás: 

2 rétegben
• színtelen, teak
• 0,75 L 

1 L 3.998,67 Ft
188305

2.999 Ft /tól

Szintetikus higító
• 0,5 L 699 Ft 

1 L 1.398 Ft
• 1 L 1.299 Ft
285783, 298328

699 Ft /tól

299 Ft /db-tól

Basic maszkolószalag
• 25 mm x 35 m 299 Ft
• 30 mm x 35 m 399 Ft
• 38 mm x 35 m 499 Ft
• 50 mm x 35 m 699 Ft
302790

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

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

1 L 11.414,29 Ft
• 310 ml 2.499 Ft  

1 L 8.061,29 Ft
237434

799 Ft /db-tól

Paint Gun festékszóró 
• 650 W • 800 mL
• 230-240 V, 50 Hz
• fúvóka mérete: 2,5 mm
• tar tozékok: 1db 1,5 m cső, 1db tar tóheveder, 

1db viszkozitás mérőpohár
• kábel hossza: 1,8 m
310904

9.999 Ft

Sadolin Superdec
favédő festék
• selyemfényû
• vizesbázisú, 

bel- és kültérre
• víztaszító
• UV- és 

időjárásálló
• 0,75 L

1 L 4.665,33 Ft
194497

3.499 Ft
különböző
színekben

különböző
színekben

különböző
színekben

különböző
színekben

4.899 Ft
Alpina beltéri falfesték
• diszperziós 

fehér falfesték
• 15 L   1 L 326,6 Ft
272612

15 L

/cs-tól799 Ft
Mennyezeti 
burkolólapok
• polisztirol
• hô- és hangszigetelô
• 50x50 cm
• 2 m2/cs 799 Ft-tól

1 m2/cs 399,50 Ft-tól
• díszítő szegélylécek

279 Ft-tól
93103, 295933, 118845, 220933
184735, 221023, 231213

Festőkészlet
1. 8 részes 
• 1 db tál, 3 db henger, 2 db ecset, 

1 db nyél, 1 db takarófólia
festőtál, 30x15 cm

310919
2. 4 részes:

• 2 db henger, 
1 db lehúzórács, 
1db takarófólia

310920

899 Ft /db 1.

2.

257253

Hirdetés
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„Adesilex P9” flexibilis
csemperagasztó
• fokozott terhelhetőségű
• lecsúszásmentes
• bel- és kültérre
• 5 kg szürke 1.599 Ft

1 kg 319,80 Ft
• 5 kg fehér 1.799 Ft

1 kg 359,80 Ft
• 25 kg 3.799 Ft

1 kg 151,96 Ft
248392, 93, 284233

1.599 Ft /zsáktól

„Zwaluw Mammut” 
ragasztó
• panelek, falécek, 

ablakpárkányok, 
küszöbök, tükrök 
és építési 
szigetelőanyagok 
ragasztásához

• 25 ml 749 Ft
1 L 29.960 Ft

• 290 ml 1.799 Ft
1 L 6.203,44 Ft

294909, 10

749 Ft /db-tól

„Aquabau”  
térkőhomok
• 25 kg 

1 kg 25,96 Ft
256057

649 Ft /zsák

„Praktibau” 
polisztirol ragasztó
• 25 kg 

1 kg 63,96 Ft 
285598

1.599 Ft /zsák

„Ceresit CX5” betonjavító
• gyorskötésű javító és 

szerelőhabarcs 
• vasbeton szerelési 

munkákhoz, 
betonkitörések 
utólagos kitöltésére

• fagyalló 
• 5 kg 

1 kg 459,8 Ft 
295541

2.299 Ft /vödör 7.999 Ft /vödörtől

„1 KS” folyékonyfólia
• egykomponensű kenhető vízszigetelés
• beltérre
• anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m2/mm
• 4 kg  7.999 Ft   1 kg 1.999,75 Ft
• 7 kg  9.999 Ft   1 kg 1.428,43 Ft
73681, 311183

„Praktibau” 
szárazbeton 
• 25 kg 

1 kg 27,96 Ft
297218

699 Ft /zsák

Cement esztrich
• 30 kg

1 kg 28,30 Ft 
218128

849 Ft /zsák

„Gorbau” termékek 
Akril tömítő
• 280 ml 399 Ft

1 L 1.425 Ft
293609
Szaniter és
univerzális szilikon
• 280 ml 599 Ft

1 L 2.139,28 Ft
293602

399 Ft /db-tól

1.299 Ft /zsák

„Baumacol ProPlus” 
csemperagasztó
• vékonyágyas
• kerámia fal- 

és padlólapok, 
greslapok, mozaikok
ragasztására

• 25 kg 
1 kg 51,96 Ft 

285425

999 Ft /zsák

Fagyálló 
csemperagasztó
• 25 kg 

1 kg 39,96 Ft
218424

1.299 Ft /db-tól

„Grund” alapozó
• nedvszívó alapfelületek

alapozására esztrichek,
aljzatkiegyenlítők és
csemperagasztók
alkalmazása előtt 

• 1 L 1.299 Ft
• 5 L 4.999 Ft 1 L 999,8 Ft
291434, 38

2.499 Ft /zsák

„Baumacol Nivello Duo”
önterülő aljzatkiegyenlítő
• anyagszükséglet:

1,5 kg/m2/mm
• 25 kg

1 kg 99,96 Ft
257477

1.699 Ft /zsáktól

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

1 kg 339,80 Ft  
• 25 kg 4.899 Ft 

1 kg 195,96 Ft
237541, 42

799 Ft /db-tól

„Tytan” szaniter
szilikon
• többféle színben
• 310 ml 

1 L 2.577,41 Ft-tól
289992, 93

,,Mester" termékek
Akril festhető tömítő
• többféle színben
• 310 ml 449 Ft

1 L 1.448,38 Ft
200392
Esőálló vagy gyorskötő 
akril tömítő
• többféle színben
• 310 ml 599 Ft

1 L 1.932,25 Ft
212950, 295201

449 Ft /db-tól

899 Ft /zsáktól

Super nagyszilárdságú
hézagológipsz
• gipszkarton lapok 

hézagolására
• elõ- és utóhézagolásra

is használható
hézagerõsítõ csíkkal

• 2,5 kg 899 Ft
1 kg 359,60 Ft

• 5 kg  1.299 Ft
1 kg 259,80 Ft

67242, 41

„Praktibau”
falazóhabarcs
• 25 kg 

1 kg 23,96 Ft
285593

599 Ft /zsák 799 Ft /zsáktól

„Color Comfort” 
flexibilis fugázó
• többféle színben
• 1-6 mm fugaszélességig
• bel- és kültérre 
• 2 kg 799 Ft 

1 kg 399,50 Ft 
• 5 kg 1.799 Ft 

1 kg 359,80 Ft
272247, 43

„KPF 35 Profiflex”
csemperagasztó
• emelt minőségű
• flexibilis
• víz- és fagyálló
• ku�l- és beltérre
• anyagszu�kséglet: 

kb. 5 kg/m2/mm
• 25 kg 

1 kg: 131,96 Ft
276645

3.299 Ft /zsák

https://www.praktiker.hu/start/index/293609
https://www.praktiker.hu/start/index/293602
https://www.praktiker.hu/start/index/200392
https://www.praktiker.hu/start/index/212950
https://www.praktiker.hu/start/index/294909
https://www.praktiker.hu/start/index/289992
https://www.praktiker.hu/start/index/276645
https://www.praktiker.hu/start/index/248392
https://www.praktiker.hu/start/index/285425
https://www.praktiker.hu/start/index/218424
https://www.praktiker.hu/start/index/297218
https://www.praktiker.hu/start/index/218128
https://www.praktiker.hu/start/index/257477
https://www.praktiker.hu/start/index/291434
https://www.praktiker.hu/start/index/272247
https://www.praktiker.hu/start/index/237541
https://www.praktiker.hu/start/index/67242
https://www.praktiker.hu/start/index/285593
https://www.praktiker.hu/start/index/256057
https://www.praktiker.hu/start/index/285598
https://www.praktiker.hu/start/index/295541
https://www.praktiker.hu/start/index/73681
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Csempecsalád 
„Zaragoza”
• I. osztály
• többféle színben 
Fali csempe
• 25x40 cm 

2.399 Ft/m2 

Beltéri padlólap 
• 30x30 cm 

2.999 Ft/m2

Bordűr
• 3,5x25 cm vagy 

7,5x25 cm
749 Ft/db-tól

209870, 66

2.399 Ft /m2-től

2.699 Ft /m2-től

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

2.699 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 

3.199 Ft/m2

Mozaik
• 25x40 cm

3.999 Ft/m2

Bordűr
• 6x40 cm 

599 Ft/db
300822

1.599 Ft /m2

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

1.599 Ft/m2

Dekorcsempe
• 20x25 cm 

599 Ft/db
Bordűr
• 7x20 cm 

299 Ft/db
274011

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
Beltéri padlólap
• 33,3x33,3 cm 2.999 Ft/m2

Dekorcsempe
• 50x40 cm 2.199 Ft /db
Bordűr
• azúr színben
• 1,5x40 cm 699 Ft/db 
Egyes áruházakban
vevőrendelésre 
kapható!
300827

2.999 Ft /m2-től

Mozaik csempe
• I. osztály 
• fekete és 

bézs színben 
• 34x34 cm 

(1x1 cm ) 
292990, 293291

1.999 Ft /m2

3.699 Ft /m2-től

Csempecsalád „Albero”
• I. osztály
• többféle színben
Fali csempe
• 20x50 cm

3.699 Ft/m2

Padlólap
• 20x50 cm

3.699 Ft/m2

Mozaik
• 20x50 cm

4.799 Ft/m2

Dekorcsempe
• 20x50 cm

1.999 Ft/db-tól
302529, 18

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
• 5x30 cm 

1.299 Ft/db
273970

2.899 Ft /m2

Csempecsalád 
„Leterne”
• I. osztály
• fehér, világos szürke színben
Fali csempe
• 25x40 cm

2.899 Ft /m2

Strukrutált fali csempe
• 25x40 cm

2.899 Ft/m2

Padlólap
• beltéri
• 33,3x33,3 cm

2.899 Ft/m2

Mozaik
• 25x25 cm

2.299 Ft/db
313744

2.999 Ft /m2

Fali csempe „Nastri”
• I. osztály 
• bézs és antracit 

színben 
• 20x40 cm
302246, 271541

1.799 Ft /m2-től

Csempecsalád „Parma”
• I. osztály
Fali csempe
• bézs és barna színben
• 20x25 cm 1.799 Ft/m²
Beltéri padlólap
• barna színben
• 33,3x33,3 cm 

1.899 Ft/m²
Dekorcsempe
• 20x25 cm 

749 Ft/db
Bordûr
• 6,5x20 cm 

459 Ft/db
273911

2.799 Ft
Csempecsalád „Lira”
• I. osztály
Fali csempe
• fehér, zöld, grafit 

és szürke színben
• 25x40 cm 2.899 Ft/m²
Beltéri padlólap
• fehér színben
• 33,3x33,3 cm 2.799 Ft/m²
Dekorcsempe
• fehér, virágmintás
• 25x40 cm 1.199 Ft/db
Mozaik
• 25x25 cm 1.299 Ft/db
300802, 07

/m2-től

Csempe kiárusítás

ÚJ!

20 cm

25
 c

m

20
 c

m
30

 c
m

60 cm

20
 c

m

40%
kedvezmény

ak
ár

cso
szo

Néhány példa kínálatunkból! Áruházanként eltérő készletek! Készlet erejéig!

https://www.praktiker.hu/start/index/274011
https://www.praktiker.hu/start/index/273911
https://www.praktiker.hu/start/index/292990
https://www.praktiker.hu/start/index/209870
https://www.praktiker.hu/start/index/302246
https://www.praktiker.hu/start/index/300827
https://www.praktiker.hu/start/index/300802
https://www.praktiker.hu/start/index/300822
https://www.praktiker.hu/start/index/302529
https://www.praktiker.hu/start/index/313744
https://www.praktiker.hu/start/index/273970


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

3.599 Ft /m2
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/m24.199 Ft
Gres padlólap 
„Wood Teak” 
• I. osztály 
• többféle színben
• bel- és kültéri 
• 15x60 cm
293195

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

1.899 Ft /m2

Padlólap „Antracite”
• I. osztály
• beltéri
• 34x48 cm
313658

2.299 Ft /m2

  

  
   
  

  

3.499 Ft /m2-től

Gres padlólap 
„Palladio”
• I. osztály
• bézs és 

barna színben
• bel- és kültéri
• 30x60 cm 
295829, 28

,,Palladiano”
• I. osztály
• bézs, barna
• bel- és kültéri
• 30x60 cm

3.599 Ft/m2

295479, 80
Egyes áruházakban 
vevőrendelésre kapható!

Falburkolók
• I. osztály
• többféle színben és méretben
Bel-és kültérre:
1.„Muretto” 4.299 Ft/m2

Beltérre:
2.„Vista old stone” 5.299 Ft/m2

3. „Star” 5.799 Ft/m2

4.„Fresco” 8.599 Ft/m2

255620, 21, 302450

4.299 Ft /m2-től

3.299 Ft /m2

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

1.999 Ft /m2

Padlólap „Firenze”
• I. .osztály
• beltéri
• 34x34 cm
313657

ÚJ!ÚJ!

1.

2.

3.

4.

Padlólapok
• I. osztály
• beltéri
• 34x34 cm
,,Cementina”

1.999 Ft/m2

,,Classic Grigio”
1.799 Ft/m2

313656, 59

1.799 Ft /m2-től ÚJ!

https://www.praktiker.hu/start/index/313656
https://www.praktiker.hu/start/index/255620
https://www.praktiker.hu/start/index/313658
https://www.praktiker.hu/start/index/313657
https://www.praktiker.hu/start/index/300954
https://www.praktiker.hu/start/index/285134
https://www.praktiker.hu/start/index/293195
https://www.praktiker.hu/start/index/273532
https://www.praktiker.hu/start/index/295479
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11.990 Ft

8.999 Ft /db-tól

Csaptelep család 
„Rimini”
229461

12.990 Ft /db-tól

Csaptelep család 
„Mofém Karib”
229536

13.990 Ft /db-tól

Csaptelep család 
„Kludi Maris” 
Fali mosogató 
csaptelep egyes 
áruházainkban 
vevőrendelésre 
kapható!
185463

Krómozott fürdőszobai
kiegészítők ,,Dookola”
• többféle
291832, 23

1.199 Ft /db-tól

699 Ft /db-tól

Fém gégecsövek
• többféle
245114, 12

Csaptelep család 
„Alfa”
277730, 33

6.999 Ft /db-tól

Csaptelep család 
„Mofém Eurosztár”
302294

8.499 Ft /db-tól

Műanyag fürdőszobai
kiegészítők
• vákuumos 

rögzítéssel
255600, 02

699 Ft /db-tól

Zuhanyszett 
„Kludi Logo 1S” 
• 1 funkciós 

zuhanyfej
• 160 cm-es 

gégecsővel
• fali tar tórúd
299656

13.990 Ft

2 év garancia

4.999 Ft /db-tól

Csaptelep család 
„Brand”
271641, 271645
Amíg a készlet tart!

Fürdőszobaszőnyeg 
,,Premium Diamond”
• 60x100 cm
• többféle színben
309161, 62, 64

5.999 Ft /db

Zuhanyszett 
„G-Speedy 00”
• krómozott
• 8 funkciós zuhanyfej
• 150 cm-es gégecső
309477

2.799 Ft ÚJ!

ÚJ!

Zuhanyszett 
„Grohe Vitalio Start”
• 1 funkciós kézi 

zuhanyfej
• 175 cm-es gégecső
• 60 cm-es rúddal
283215

https://www.praktiker.hu/start/index/271641
https://www.praktiker.hu/start/index/277730
https://www.praktiker.hu/start/index/302294
https://www.praktiker.hu/start/index/229461
https://www.praktiker.hu/start/index/229536
https://www.praktiker.hu/start/index/185463
https://www.praktiker.hu/start/index/245114
https://www.praktiker.hu/start/index/309477
https://www.praktiker.hu/start/index/283215
https://www.praktiker.hu/start/index/299656
https://www.praktiker.hu/start/index/309161
https://www.praktiker.hu/start/index/291832
https://www.praktiker.hu/start/index/255600
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Kerámiamosdók 
„Alföldi Bázis”
• csaplyukkal 
Kézmosó 5.999 Ft-tól
Mosdó 9.999 Ft-tól
302266

5.999 Ft /db-tól

Kerámiamosdók
Sigma sarokmosdó • 32x32 cm 8.499 Ft
Iryda mosdó • 60 cm 12.990 Ft
Omega mosdó • 65 cm 21.990 Ft
Csaptelep nélkül!
259583, 84, 85

8.499 Ft /db-tól

3.799 Ft /db-tól

Tükrök
• többféle méretben és színben
Áruházanként eltérő készletek!
302196, 302210
Kozmetikai tükrök
• többféle

2.299 Ft-tól
310942

Tükrösszekrény „Lymo” 
• mûanyag
Dekoráció nélkül!
310085

6.499 Ft

50
 c

m

15 cm

13.990 Ft

57
 c

m

60 cm 15
,5 

cm

Tükrösszekrény
• egyajtós 
• világítással,

en.hat.oszt.: A+ - E
304666

50
 c

m

59 cm 15
,5 

cm

Tükrösszekrény „Salva”
• mûanyag
• világítással
• en.hat.oszt.: A - B
310086

10.990 Ft

Fürdőszobabútor 
„Moon 105”
• 106x193x50 cm
• alsószekrény 105 cm 

széles mosdóval
• tükör oldalszekrénnyel 

és halogén világítással, 
en.hat.oszt. D-E
69.990 Ft

Kiegészítő szekrények:
• alacsony

31,5x88x33,5 cm 15.990 Ft
• középmagas

31,5x148x33,5 cm 24.990 Ft
• magas

31,5x197x33,5 cm 28.990 Ft
Csaptelep és dekoráció nélkül!
Tájékoztató jellegű felvétel!
307670

69.990 Ft /db-tól

59 cm

https://www.praktiker.hu/start/index/302196
https://www.praktiker.hu/start/index/307670
https://www.praktiker.hu/start/index/310085
https://www.praktiker.hu/start/index/310086
https://www.praktiker.hu/start/index/304666
https://www.praktiker.hu/start/index/259583
https://www.praktiker.hu/start/index/302266
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öntött márvány
mosdóval 

40 cm

Fürdőszobabútor „Fantasy”
• függesztett alsószekrény 24.000 Ft
• tükör 3.999 Ft
Az elemek külön-külön 
vásárolhatóak meg!
Csaptelep nélkül!
310936, 35

27.999 Ft /db

86
 c

m
85

 c
m

78 cm

80 cm

45
 cm

75.990 Ft /db-tól

Fürdőszobabútor „Devon 80”
• alsószekrény szögletes 

mosdóval 59.990 Ft
• tükör világítással, en.hat.oszt.: 

A++-D 16.000 Ft
Csaptelep nélkül!
Az elemek külön-külön 
vásárolhatóak meg! 
250817, 21

19
0 

cm

33,5 cm

105 cm

79.990 Ft
Fürdőszobabútor „Luna”
• mosdóval
• tükör oldalszekrénnyel és

világítással
en.hat.oszt.: A++ - E

Csaptelep nélkül!
238641

79.990 Ft
Rusztikus fürdőszobabútor „Stefania”
• mosdóval
• világítással en.hat.oszt.: A+ - E
Csaptelep és dekoráció nélkül!
234789

19
7 

cm

49 cm85 cm

35.990 Ft /db

Fürdőszobabútor „Madrid”
• alsószekrény szögletes 

mosdóval 24.990 Ft
• tükör halogén világítással 

11.000 Ft
en.hat.oszt.: E

Csaptelep nélkül!
Az elemek külön-külön 
vásárolhatóak meg!
270817, 18

33,5 cm

19
0 

cm

120 cm

109.990 Ft
Fürdőszobabútor „Paola”
• mosdó-alsószekrény 3 ajtóval, 2 fiókkal
• márványlap, beépített mosdóval
• tükör oldalszekrénnyel és 

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

https://www.praktiker.hu/start/index/310936
https://www.praktiker.hu/start/index/270817
https://www.praktiker.hu/start/index/250817
https://www.praktiker.hu/start/index/234789
https://www.praktiker.hu/start/index/238641
https://www.praktiker.hu/start/index/253479
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Szögletes zuhanykabin 
• 80x80x185 cm, 90x90x185 cm
• 5 mm-es csíkos üveg
• fehér profilok
Tálca nélkül!
279988, 89

29.990 Ft /db

64.990 Ft

mélytálcával

109.900 Ft
Hidromasszázs zuhanykabin elektronikával
• 90x90x205 cm • 4 mm-es biztonsági üveg
• 6 db masszázsfúvóka • többfunkciós kézi zuhany, 

esőztető fejzuhany • digitális kezelőpanel
• rádió, hangszóró
• en.hat.oszt.: A
282020

Íves zuhanykabin 
• 90x90x180 cm 
• 4 mm-es biztonsági üveg
• króm profil 
Tálca nélkül!
281187

27.990 Ft

 

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

18.990 Ft /db-tól

Zuhanykabin hátfallal
• 90x90x200 cm • 4 mm biztonsági, 
edzett, átlátszó üveggel

• matt króm ívek és 
profilok, kézi zuhany

• üvegszálas erõsítés 
és acél merevítés

295752

24.990 Ft
Zuhanyfal
• 80x185 cm, 90x185 cm 
• 5 mm biztonsági üveggel 
• krómozott profillal 24.990 Ft
295750, 51

Zuhanyajtó
• 79-91x185 cm (állítható) 
• önmagában is beépíthetõ
• 6 mm biztonsági  üveggel  
• krómozott profilok 

és fogantyúk
• zsanéros ajtónyitás 

39.990 Ft
295749

/db-tól

zuhanyfal

zuhanyajtó

tálcával

https://www.praktiker.hu/start/index/279988
https://www.praktiker.hu/start/index/295750
https://www.praktiker.hu/start/index/295749
https://www.praktiker.hu/start/index/284841
https://www.praktiker.hu/start/index/281187
https://www.praktiker.hu/start/index/295752
https://www.praktiker.hu/start/index/282020
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6.499 Ft
WC tartály „Dömötör Lux”
• felső szerelésű
• öblítés: fokozatmentes, 0,5-10 L
• vízpára ellen szigetelt
225548

13.990 Ft /db-tól

Álló WC „Alföldi Bázis”          
• mély- vagy laposöblítésű
• alsó vagy hátsó kifolyású
• kerámia
220198

Monoblokkos WC
„President”
• mélyöblítésû
• alsó vagy hátsó

kifolyású    
• tar tály 3/6 L

öblítéssel
259573, 75

24.990 Ft /db

ülőkével

8.999 Ft
WC tartály „Liv Laguna”
 • alsó vagy felső szerelésű
• öblítés: állítható, 6 vagy 9 L
• vízpára ellen szigetelt
• víztakarékos leállítógombbal
247177

WC ülőkék
• duroplast
• lecsapódásgátlóval
304943

7.999 Ft /db

WC ülőkék
• thermoplast
• többféle színben
• műanyag zsanérral
301222,23

2.499 Ft /db

„Solido” tartály szett
• pneumatikus                                  
• falsík alatti                                
• 3 in 1 (tar tály, nyomólap, 

szerelő szett)
49.990 Ft

287520

Fali WC ,,Delfi"
• mélyöblítésű

8.999 Ft
WC ülőke nélkül!
259578
Tartály szett és a WC külön- külön 
vásárolható meg! 
Tájékoztató jellegű felvétel!

49.990 Ft

/db6.999 Ft
Álló WC
• mélyöblítésû 
• alsó vagy hátsó kifolyású
259589, 92

/db-tól

Hurokán szagelszívó
• utólagosan beszerelhető szellőztető
• folyamatosan biztosítja 

a szagmentes légteret
• nincs szükség szűrő cserére
• automatikus működés
Vevőrendelésre kapható!
286742

49.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/287520
https://www.praktiker.hu/start/index/259578
https://www.praktiker.hu/start/index/286742
https://www.praktiker.hu/start/index/225548
https://www.praktiker.hu/start/index/247177
https://www.praktiker.hu/start/index/301222
https://www.praktiker.hu/start/index/304943
https://www.praktiker.hu/start/index/259589
https://www.praktiker.hu/start/index/220198
https://www.praktiker.hu/start/index/259573
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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 /db-tól

49.990 Ft /db-tól

Elektromos bojler 
„Hajdu” 
• teljesítmény: 1800 W
• zárt rendszerű
• 50 L 56.990 Ft
• 80 L 49.990 Ft
• 120 L 59.990 Ft
• 150 L 93.990 Ft
• en.hat.oszt.: C
232513, 14, 16, 17

Acéllemez radiátor
• többféle méretben
304114, 22

6.999 Ft /db-tól

Elektromos vízmelegítő
,,Aquastic”
• teljesítmény: 2000 W
• űrtar talom: 5 L
• alsó vagy felső szerelésű
• nyílt rendszerű
• en.hat.oszt.: A
253954, 55

21.990 Ft /db

csapteleppel

Elektromos bojler 
,,Aquastic AQ”
• teljesítmény: 1800 W
• 80 L 36.990 Ft
• 120 L 41.990 Ft
• en.hat.oszt.: D  
275566, 67

36.990 Ft /db-tól

Akril sarokkádak
• 150x100 cm
• aszimmetrikus
• jobbos vagy balos

kivitelben
304065, 66

32.990 Ft /db

Kádparavánok
• egyrészes csíkos

75x130 cm, 
5 mm-es üveg, 
fehér profilok 
19.990 Ft

• egyrészes
80x140 cm vagy 
85x150 cm 
6 mm-es 
biztonsági üveg, 
króm profilok 
29.990 Ft-tól

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

162992, 255811, 12, 310991

19.990 Ft /db-tól

Elektromos vízmelegítők
Magyar termék

 

 

https://www.praktiker.hu/start/index/253954
https://www.praktiker.hu/start/index/275566
https://www.praktiker.hu/start/index/232513
https://www.praktiker.hu/start/index/304114
https://www.praktiker.hu/start/index/229259
https://www.praktiker.hu/start/index/162992
https://www.praktiker.hu/start/index/304065


35.990 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
299784

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

homokozókba 
291647

1.299 Ft

Kreatív asztal 
két székkel
• asztal mérete: 79x56x50 cm
• két székkel 
• műanyag
• az asztal több tároló 

rekesszel rendelkezik
Dekoráció nélkül!
289295

11.990 Ft

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

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

napernyő átm.: 100 cm
asztal átm: 50 cm

• többféle minta és típus
299039,299040

11.990 Ft
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Játszóház „Magic”
• 110x110x146 cm
• műanyag
Dekoráció nélkül!
Tájékoztató jellegű 
felvétel!
Áruházanként eltérő 
színekkel.
289294

23.990 Ft
Labdajáték
• 50 db-os 

kiszerelésben
304865

1.899 Ft

Homokozó 
• fa
• festett
• tetővel
255644

15.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/299784
https://www.praktiker.hu/start/index/289295
https://www.praktiker.hu/start/index/304865
https://www.praktiker.hu/start/index/291647
https://www.praktiker.hu/start/index/289294
https://www.praktiker.hu/start/index/299039
https://www.praktiker.hu/start/index/255644

