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59.990 Ft
Kerti garnitúra 
„Tarifa Lounge” szett
• rattan hatású
• szék (2 db) 71x69x79 cm
• szófa 120x69x40 cm
• asztal 77x55x40 cm 
311379

https://www.praktiker.hu/start/index/311379
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Kerti tároló „Marvel”
• 117x45x57,5 cm
• műanyag 
• antracit színben
Dekoráció nélkül!
299220

9.999 Ft
Párnatartó „Kingsbury”
• 128x48 cm
• fa
298982

39.990 Ft

5.999 Ft
Alutextilén szék
• 55x70x91 cm • fém vázzal
• textil ülőfelülettel
• rakásolható
298663

mozaikos
felülettel

8.999 Ft
Szék
• 95 cm magas 
• rakásolható
• fém 
• mozaikos támlával
• párnával
298400

Kerti tároló „Pack&go”
• 119x53x59 cm • 305 L • összecsukható 
• beépített fogantyúkkal és görgőkkel 
Dekoráció nélkül!
291541

15.990 Ft

Szék
• 57x63x92 cm
• alutextilén
• alumínium vázzal
310992

13.990 Ft
Asztal 
• 90X165 cm
• üveglappal
• fekete
• alumínium  
Székek nélkül!
310993

49.990 Ft

Asztal
• 60x60x70 cm • alumínium
• edzett üveglappal 
• összecsukható
310459

8.999 Ft

Asztal „Uranus”
• 70x70 cm
• alumínium 
310863

27.990 Ft

Asztal
• 60x60x70 cm 
• fémvázas
• fekete 
298399

11.990 Ft

Szék „Nova”
• 69x56 cm
• fémvázas
• szürke
310870

19.990 Ft
Kerti asztal „Uranus”
• 110 cm-es átmérővel
• alumínium vázas
• szürke színben
310866

42.990 Ft

Különböző 
színekben

Szék 
• 67x61x112 cm
• alutextilén, több pozíciós
• dönthető
310031

14.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/298400
https://www.praktiker.hu/start/index/298399
https://www.praktiker.hu/start/index/298663
https://www.praktiker.hu/start/index/310459
https://www.praktiker.hu/start/index/310031
https://www.praktiker.hu/start/index/310863
https://www.praktiker.hu/start/index/310870
https://www.praktiker.hu/start/index/310866
https://www.praktiker.hu/start/index/310993
https://www.praktiker.hu/start/index/310992
https://www.praktiker.hu/start/index/299220
https://www.praktiker.hu/start/index/291541
https://www.praktiker.hu/start/index/298982


időjárás álló

Asztal „Cochin”
• 70x70x74 cm 
• eukaliptusz
289483

17.990 Ft

összecsukható
Fotel „Kolanta”
• 58x61 cm
• műrattan
310862

24.990 Ft2 db/szett

Szék „Tullamore”
• 57,77x54,00x93,65 cm
• eukaliptusz
• összecsukható
• karfás
289499

22.990 Ft /szett

Asztal
• 140x80x75 cm
• alumínium
• üveglappal 
310457

25.990 Ft

19.990 Ft /db

Szék „Tullamore”
• 56x74x104 cm
• többféle színű párnával
• eukaliptusz
• dönthető
289501

Pad 
• 126x57x76 cm
• fa
• öntvény lábakkal
310337

19.990 Ft

Asztal „Remmington”
• 170/230x100 cm
• összecsukható
• fa
310875

59.990 Ft

Pad „Malaga” 
• 43x103 cm      
• rakásolható
• fém vázas 
310997

22.990 Ft
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Ebédlő asztal „Calgary”
• 160x88 cm
• alumínium
298991

72.990 Ft

Asztal
• 160x90x85 cm • alumínium
• négyszögletes 
• szürke üveg asztallappal 
310773

29.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/310862
https://www.praktiker.hu/start/index/289483
https://www.praktiker.hu/start/index/289499
https://www.praktiker.hu/start/index/310457
https://www.praktiker.hu/start/index/310773
https://www.praktiker.hu/start/index/298991
https://www.praktiker.hu/start/index/289501
https://www.praktiker.hu/start/index/310875
https://www.praktiker.hu/start/index/310997
https://www.praktiker.hu/start/index/310337


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

2.499 Ft /db-tól

Asztal „Lisa” 
• 90 cm átmérővel • 73 cm magas
• műanyag • többféle színben 
291550, 51, 299237
Az ár a fehér termékre vonatkozik!

5.999 Ft /db-tól

19.990 Ft /db-tól

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

Magastámlás szék „Aruba” 
• 61x72x110 cm  • műanyag 
• többféle színben
• összecsukható • dönthető háttámlájú 
• UV álló
299199, 200, 201
Az ár a fehér termékre 
vonatkozik!

8.999 Ft /db-tól

Szék „Ibiza”
• 61x65x83 cm 
• többféle színben
• fa hatású műanyag
• rakasolható
• könnyen 

tisztítható
299206, 291567
Az ár a grafit termékre 
vonatkozik!

4.999 Ft /db-tól

Függőágy 
• teljes hossz: 270 cm • 60% pamut
• 40% poliészter • max. terhelhetőség: 120 kg
• hordtáskával • 4 féle színben
311713

2.599 Ft

2.999 Ft /db

Szék „Dante”
• 57x57x79 cm
• műanyag
• többféle színben
294752, 299846

Hintaágy dönthető támlával
• 3 személyes • fém váz
• textil ülõfelület • zöld színben
310030

55.990 Ft

Függőfotel
• 97x85 cm
• párna mérete: 45x45 cm 
311714

5.999 Ft /db

Hintaágy 
• 170x110x153 cm • sötét zöld színben
• fém vázas
310033

19.990 Ft

Függőfotel „Casa”
• 205x98x110 cm
• műrattan
• párnával
311527
A párna színe áruházanként 
eltérő lehet!

99.990 Ft

28.990 Ft
Hintaágy 
• 3 személyes • fém vázas • textil ülőfelület
• fix támlával
• narancssárga színben
310028

4

https://www.praktiker.hu/start/index/291559
https://www.praktiker.hu/start/index/291550
https://www.praktiker.hu/start/index/299199
https://www.praktiker.hu/start/index/299206
https://www.praktiker.hu/start/index/299242
https://www.praktiker.hu/start/index/294752
https://www.praktiker.hu/start/index/311713
https://www.praktiker.hu/start/index/311714
https://www.praktiker.hu/start/index/311527
https://www.praktiker.hu/start/index/310030
https://www.praktiker.hu/start/index/310028
https://www.praktiker.hu/start/index/310033
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25.990 Ft
Kerti garnitúra szett „Jazz”
• szék 2 db: 44x56x86 cm 
• asztal: 70x72 cm • műanyag • cappucino színben
311374

Pavilon
• 3x3 m
• fém vázas
• oldalfalak 

nélkül
• szúnyoghálóval
• kék színben
298664

31.990 Ft

55.990 Ft
Pavilon 
• fém lábakkal
• kihajtható 

oldalfallal
310441

Kerti garnitúra szett
„Bahamas Relax”
• szófa: 182x182x79 cm
• asztal: 77x57x42 cm
• rattan hatású műanyag
• grafit és barna színben
311381, 82

119.990 Ft /szett

 
  
 
 

    
 

Kemping szék
• 56x54x80,5 cm
• összecsukható 
• fém vázzal
310439

3.599 Ft
Székpárna
• magastámlás
• 120x50cm-től
• többféle 

színben és 
méretben

311394,95,96,97,98

2.999 Ft

Asztal
• 75x75 cm • kerek
• alumínium vázas
• üveg asztallappal
310772

19.990 Ft

Pavilon
• 2,4x2,4 m 
• fémvázas 
• oldalfalak 

nélkül
• több színben
298405

6.999 Ft

Fotel
• 57x60x86 cm
• alumínium vázas
• rattan
• bézs párnával
310770

19.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/310770
https://www.praktiker.hu/start/index/310772
https://www.praktiker.hu/start/index/311374
https://www.praktiker.hu/start/index/298664
https://www.praktiker.hu/start/index/298405
https://www.praktiker.hu/start/index/310441
https://www.praktiker.hu/start/index/310439
https://www.praktiker.hu/start/index/311394
https://www.praktiker.hu/start/index/311381


Futó rózsa
• 2 L-es 

konténerben
291326

799 Ft

Balkon trio összeültetés 
• 12 cm-es cserépben
• 3 fajta balkonnövény 

egy cserépben összeültetve
299513

899 Ft

Egynyári mix 
• 6-os pack 699 Ft  1 db 116,50 Ft
• 9 cm-es cserépben 119 Ft
• különbözõ fajták vegyesen
311788, 787

119 Ft /db-tól

Duplavirágú futómuskátli
• 12 cm-es cserépben
• dupla futó muskátli
• sötét bordó, levendula, pink, fehér

színekben
311811

599 Ft
Kerti Klematisz
• 2 L-es konténerben, színes etikettel
• kúszónövény, amely 3-4 méterig

is megnőhet
• virágai júniustól-októberig nyílnak
270725

1.699 Ft

Trombitafolyondár
•  2 L-es konténerben
• dús virágzás júlistól-szeptemberig
293230

1.999 Ft249 Ft
Törpe nebáncsvirág
• 10,5 cm-es cserépben
• folyamatos virágzás
• élénk virágszínek
277103

Fukszia
• 9 cm-es 

cserépben
• kisvirágú
• virágzás: 

május-október
311874

299 Ft

Gumós Begónia
• folyamatos virágzás
• más növényekkel 

jól társítható
302298, 299523

599 Ft /db-tól

Lobélia 
• 10,5 cm-es cserépben
• virágzás: május-október
• virágágyásba, 

balkonládba ültethetõ
• április közepétõl
311875

399 Ft

Margaréta 
• 14 cm-es cserépben
• különbözõ színekben
312116

1.499 Ft

Szamóca ampolnában
• 15 cm-es cserépben
311845

1.299 Ft

Kisvirágú Petúnia Aloha
• 15 cm-es cserépben
• virágzás: 

április-október
311873

999 Ft

Petúnia peppy dekor
• 12 cm-es cserépben
• virágzás: április-október
311869

699 Ft

Álló muskátli
• 12 cm-es cserépben
• piros színben
311831

399 Ft

Tiroli futó muskátli 
• 12 cm-es cserépben
• piros színben
• hosszan tar tó virágözön
311819

399 Ft -tól
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Petúnia
• 12 cm-es 

cserépben
• karikás változatban
299524

599 Ft
Petúnia
• 12 cm-es 

cserépben
• fekete változatban
299525

599 Ft

Margaréta
• 12 cm-es cserépben 
• virágágyásba 

vagy virágládába ültethető
• virágzás: május-augusztus 
299518

799 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/311788
https://www.praktiker.hu/start/index/277103
https://www.praktiker.hu/start/index/291326
https://www.praktiker.hu/start/index/293230
https://www.praktiker.hu/start/index/311819
https://www.praktiker.hu/start/index/311811
https://www.praktiker.hu/start/index/311869
https://www.praktiker.hu/start/index/270725
https://www.praktiker.hu/start/index/311875
https://www.praktiker.hu/start/index/299513
https://www.praktiker.hu/start/index/299525
https://www.praktiker.hu/start/index/299524
https://www.praktiker.hu/start/index/311873
https://www.praktiker.hu/start/index/299518
https://www.praktiker.hu/start/index/312116
https://www.praktiker.hu/start/index/311831
https://www.praktiker.hu/start/index/311874
https://www.praktiker.hu/start/index/311845
https://www.praktiker.hu/start/index/302298


    
   

Hortenzia
• 14cm-es cserépben
• évelő
•savanyú talajt igényel
312112

2.499 Ft
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Garri virágföld örök-
zöldekhez és 
fenyőfélékhez
• 20 L /zsák 34,95 Ft/L
• a virágföld a növényeket 

utótrágyázás nélkül 6 hétig 
ellátja a kezdeti 
fejlődéshez szükséges 
tápanyagokkal

265700

699 Ft
Terrasan általános
tápoldat
 • 1 L/flakon
• guanóval
• virágzó növények 

számára
• kül- és beltéren 

használható
 126709 

399 Ft
Compo Sana mediterrán 
virágföld
• 20 L/zsák 114,95 Ft/L
• speciális földkeverék 

mediterrán növények 
számára

• 6 hétig tápanyagot 
biztosít a növény számára

• felhasználható: február-július
214712

2.299 Ft

Sport fűmag
• 1 kg/doboz
• 1 kg 40-50 m2-re elegendő
• fokozott használatra, erősen igénybe vett

területre kialakított fűmagkeverék
281728

1.699 Ft

Függeszthető
virágtasak
• 70x22 cm
• 10 lyukkal
• poliészter
311108

129 Ft
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302242

4.499 Ft

Műfű „London”
• 2 m vagy 4 m széles
• teraszokra, erkélyekre, kerthelyiségekbe
Méretrevágással értékesítjük!
313750

2.199 Ft /m2 7.999 Ft
Forradalmian új gyepesítés
• Spray and Stay technológia
• környezetbarát formulával
• használata pofonegyszerű
• a formula fellazítja a talajt
• önmagát keveri fel, és egyenletesen

adagolja a fűmagot
• a víz és az ásványi anyagok

azonnal beivódnak
• többé nem vész kárba az ér tékes fűmag
• fűmaggal és tápsóval (10 m2-hez)
• kerti slagra csatlakoztatható
301811

Tölcsér jázmin
• 14 cm-es cserépben
• 40 cm magas
• különbözõ színekben
• balkon és 

szobanövényként is
használható

311784

1.999 Ft

TS Gyeptrágya
• dísz-, hagyományos 

és sportgyepek tápanyag 
utánpótlására 

• hosszúhatású  
• 3 kg 1.999 Ft 

(666,33 Ft/kg) 
• gyomcsökkentő 

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

256383, 256385

1.999 Ft /db-tól

Balkon védő anyag
• 240 gr/m2 • UV álló anyag
• víztaszító • mérete: 76x44 5cm
• 12 alumínium fűzőkarika
• a kötél hossza 70 cm
• 2 féle szinben kapható • grafit és homok
311516

3.999 Ft

Műanyag balkonláda
• zöld és terra színben
• balkonláda: 80 cm 799 Ft
• alj: 80 cm 499 Ft
290723

499 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/zsák

1 L 24,95 Ft
• komposztált
• szerves trágyát

igénylő növények
ültetés előtti
alaptrágyázására

312092

499 Ft

ÚJ

https://www.praktiker.hu/start/index/302242
https://www.praktiker.hu/start/index/301811
https://www.praktiker.hu/start/index/281728
https://www.praktiker.hu/start/index/313750
https://www.praktiker.hu/start/index/311108
https://www.praktiker.hu/start/index/256383
https://www.praktiker.hu/start/index/311967
https://www.praktiker.hu/start/index/312092
https://www.praktiker.hu/start/index/265700
https://www.praktiker.hu/start/index/214712
https://www.praktiker.hu/start/index/126709
https://www.praktiker.hu/start/index/312112
https://www.praktiker.hu/start/index/311784
https://www.praktiker.hu/start/index/311516
https://www.praktiker.hu/start/index/290723


Műanyag kaspó
• 40x60 cm
• szürke és antracit 

színekben 7.599 Ft
311079, 80
Szegedi, nyíregyházi, 
kaposvári 
és békéscsabai 
áruházunkban nem kapható.

7.599 Ft

3.999 Ft /db-tól

Virágtartó „S Cylinder Planter”
• 8x28x28 cm-től
• többféle méretben
• barna színben
Dekoráció nélkül!
299228,311308,311309

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

3.999 Ft
Szögletes virágláda
„Nóra”
• 14 cm mérettől
• terrakotta színben
280218, 19, 20

249 Ft /db-tól

Műanyag kaspó
• beltéri • barna
• 21 cm • polystone
• átm.: 22 cm
310493

8.999 Ft

Kaspó
• fekete színben
• 17 cm 
• átm.: 29 cm
310528

2.599 Ft
Kerámia kaspó
• fekete színben
• 18 cm
310537

1.599 Ft
Kerámia kaspó
• fekete színben
• 23 cm
• átm.: 20 cm
310550

2.599 Ft

Homokkő kaspó
• kő hatású
• 35 cm
• átm.: 45 cm
310473, ,74

9.999 Ft

Függő cserép alátéttel 
és függesztővel
• 16 cm-től
• bordó és 

fehér színben
138457

499 Ft /db-tól

Cink kaspók széles választéka 
• 43,5x19,5x16,5 cm-től
• cink
308166, 67, 311072
Szegedi, kecskeméti, nyíregyhézi, szolnoki,
zalaegerszegi, kaposvári, békéscsabai 
és esztergomi áruházainkban nem kapható!

2.599 Ft /db-tól

Agyag kaspó
• kültéri
• terra
• átm.: 22 cm 
• agyag
310520

3.599 Ft

Kaspótartó
• 52x23,5x22,5 cm
• fekete
311086

2.599 Ft

Balkonláda „Monaco”
• 40 cm-től
• alátéttel és tar tóval
226232, 33

1.299 Ft /db-tól

Korlátláda „Lofly”
• 25x25 cm 1.199 Ft • 27x40 cm 1.599 Ft 
• terra színben
299810, 299809

1.199 Ft /db-tól

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

699 Ft /db-tól

Római balkonláda
• 27 cm-től
• agyag 
• különböző méretekben
127240

1.599 Ft /db-tól
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699 Ft /db-tól

Műanyag kaspók 
• átm.: 25 cm-től
• színes belső résszel
• többféle színben
300125, 300265, 67, 308059
Szegedi, győri, kecskeméti, nyíregyhézi, 
szolnoki, zalaegerszegi, kaposvári 
békéscsabai és esztergomi
áruházunkban nem kapható.

https://www.praktiker.hu/start/index/127240
https://www.praktiker.hu/start/index/278218
https://www.praktiker.hu/start/index/299810
https://www.praktiker.hu/start/index/226232
https://www.praktiker.hu/start/index/299228
https://www.praktiker.hu/start/index/299232
https://www.praktiker.hu/start/index/310493
https://www.praktiker.hu/start/index/311079
https://www.praktiker.hu/start/index/138457
https://www.praktiker.hu/start/index/280218
https://www.praktiker.hu/start/index/300125
https://www.praktiker.hu/start/index/310520
https://www.praktiker.hu/start/index/310528
https://www.praktiker.hu/start/index/310550
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Minden Bosch mérőműszerre

Multifunkcionális keresődetektor
„Truvo”
• felderíthető anyagok: vastartalmú fémek,

nemvasfémek, áramvezető vezetékek 
• munkatartomány: kb. 0,07 m                                                
• max. befogási mélység

acél/vörösréz/áramvezető vezeték:
70/60/50 mm 

• 3x1,5V-os (AAA) elemekkel   
313970   

15.192 Ft

digitális,
automatikus
kalibrálás

Lézeres távolságmérő 
„PLR40C”
• egyszerű hosszúság-,

felület- és térfogatmérés 
• lézerdióda: 635 Nm/2
• mérési tartomány: 

0,05-40,00 m             
• mérési idő: 0,5 - 4 s                                
• 2x1,5 V-os AAA elemekkel 
Lézertoll
• munkaterület: 5 m                                               
• szintezőként és 

vízmértékként  használható
• 2x1,5 V-os AAA elemekkel 
296371

27.992 Ft

Keresztvonalas szintezőlézer
„Quigo III."
• munkatartomány átmérő: kb. 10 m          
• lézerdióda/-osztály: 635 Nm/2            
• pontosság: ± 0,8 mm/m                 
• automatikus önszintezés                 
• önszintezési idő: 6 s          
• 2x1,5 V-os AAA elemekkel  
314186

17.592 Ft

Lézeres távolságmérő 
„Zamo II” 
• folyamatos hosszúságmérés
• mérési tartomány: 0,15-20 m          
• lézerdióda/-osztály: 635 Nm/2            
• pontosság: ± 0,85 mm/m                 
• mérési idő: 0,5 s          
• 2x1,5 V-os AAA elemekkel  
314185  

18.392 Ft

Keresztvonalas szintezőlézer „PCL 20”                                   
• munkatartomány átmérő: kb. 10 m          
• lézerdióda/-osztály: 635 Nm / 2                                                        
• pontosság: ± 0,5 mm/m   
• automatikus önszintezés                                              
• önszintezési idő, tipikus: 4 s
• 4x1,5 V-os AA elemekkel   
258412

33.592 Ft

38.392 Ft

Vonallézer „PLL 360”                                        
• munkatartomány átmérő:  20 m                                             
• lézerdióda/-osztály: 635 Nm/2                                                        
• pontosság: ± 0,4 mm/m   
• automatikus önszintezés                                              
• önszintezési idő, tipikus: 4 s
• 4x1,5 V-os AA elemekkel      
242887

43.992 Ft

47.992 Ft
„PCL 20”
Állványos kivitelben 
• fém/műanyag
• állvány max. 

magassága: 150 cm
258419

ajándék PLL5
lézertoll

90 fokos
szintbeállás
funkcióval 

360 fokos
vízszintes /
függőleges
lézerfunkció     

„PLL 360”
Állványos kivitelben
• fém/műanyag
• állvány max. 

magassága: 150 cm
258429

kedvezmény
20%

Néhány példa kínálatunkból!

A Bosch Professional ipari mérőműszerekre az akció nem vonatkozik!

univerzális
tartóval

*Nyereményjátékunk
2017. április 1-től május 31-ig tart.

A képen látható autó illusztráció.
További részletek: www.praktiker.hu

https://www.praktiker.hu/start/index/296371
https://www.praktiker.hu/start/index/314185
https://www.praktiker.hu/start/index/313970
https://www.praktiker.hu/start/index/242887
https://www.praktiker.hu/start/index/258412
https://www.praktiker.hu/start/index/314186
https://www.praktiker.hu/start/index/258419
https://www.praktiker.hu/start/index/258429
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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

Bontókalapács „Expert”
• 1500 W
• ütési energia: 40 J
• SDS HEX befogás
• kiegészítõkkel
250074

69.990 Ft7.999 Ft
Kézi tűzőgép „Stanley”
• alsó töltés, erõ beállítás, 

kapocs ablak
• A, G, H, J, I, 7 

jelű kapcsokhoz
276120

Szerszámgépek profiknak fejlesztve

A Stanley Fatmax® szerszámgépekre 3 év kiterjesztett garanciát biztosítunk,
amennyiben készülékét a vásárlás napjától számított 30 napon belül regisztrálja a www.stanley.eu/3 honlapon.

Sarokcsiszoló 
„FME822K”
• 850 W
• tárcsaátmérõ: 125 mm
• 3 pozíciós pótfogantyú
• lágyindítás
Tárcsa nélkül!
303032

22.990 Ft

kofferben

22 részes
tartozék
készlettel,
kofferben

Multifunkciós gép 
„FME650K”
• 300 W
• rezgésszám:10000 - 

22000 rezgés/perc
• mélységállító vezetõ
• szerszám nélküli 

tartozékcsere
271615

33.990 Ft

Pneumatikus fúrókalapács 
„FME1250K”
• 1250 W • ütõenergia:3,5J 
• 0-4100 ütés/perc • SDS Plus tokmány 
• max.furat fa/fém/beton: 40/13/32mm  
• fúró- és vésõszárakkal, 

tokmányadapterrel
291766

49.990 Ft

szénkefekopás 
kijelzővel,  kofferben

Akkus ütvefúró/csavarozó 
„FMC625D2”
• 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

54.990 Ft pótakkuval,
kofferben

Gérvágó fűrész lézeres
„FME720-QS”
• 2000 W
• 0-4800 ford./perc
• fûrészlapátmérõ: 254 mm
• elõjelzett gérütközők
• magas csúszóütközõk
• vízszintes fogantyú
295565

99.990 Ft

Multifunkciós szerszám
„Dremel 3000” tárolótáskával
• 130 W • változtatható fordulatszám
• kisebb munkákhoz: vágás,csiszolás

vagy gravírozás 
• gyors tartozékcsere
• 15 db Dremel tartozékkal
309853

17.990 Ft
Ragasztópisztoly „Dremel 930”
• 100-240 V
• alacson/magas hőmérséklet
• 3-3 db alacsony-/

magashõmérsékletû és
12 db színes ragasztórúddal

309910

6.499 Ft

Körfűrész 
„FME301-QS”
• 1650 W
• fûrészlapátmérõ: 190 mm
• max. vágásmélység: 

66/50mm
• szögvágás: 90°/ 45°
312581

31.990 Ft
fűrészlappal

Akkus fúró/csavarozó
„Expert”
• 10,8 V, 1,3 Ah Li-ion
• változtatható sebesség
• max.nyomaték: 20 Nm
• 10 mm-es gyorstokmány
• max. furat fában: 0,8-10 mm
250068

9.999 Ft
Gyalugép „Expert”
• 900 W                       
• vágásmélység: 0-3 mm         
• gyalulási szélesség: 82 mm 
• lépcsõmélység: 0-15 mm 
• V-Groove szabályozó rendszer
227012

11.990 Ft

Gravírozó „Dremel 290 Hobby”
• 35 W • 6000 löket/perc
• gravírozható anyagok: 

üveg, kerámia, fém, műanyag, fa, bőr 
314317

11.990Ft

kétélű keményfém
kések

"Ez TWIST" kupak: 
a szerszám nélküli
tartozékcseréhez

7 mm-es
ragasztórudakhoz

kofferben

4 db gravírozó 
sablonnal

https://www.praktiker.hu/start/index/291766
https://www.praktiker.hu/start/index/291764
https://www.praktiker.hu/start/index/303032
https://www.praktiker.hu/start/index/295565
https://www.praktiker.hu/start/index/312581
https://www.praktiker.hu/start/index/271615
https://www.praktiker.hu/start/index/276120
https://www.praktiker.hu/start/index/250068
https://www.praktiker.hu/start/index/227012
https://www.praktiker.hu/start/index/250074
https://www.praktiker.hu/start/index/309910
https://www.praktiker.hu/start/index/314317
https://www.praktiker.hu/start/index/309853


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

Csavarhúzó készlet
„Stanley”
• 34 részes
• csavarhúzók: lapos,

Phillips,Torx
• precíziós csavarhúzók:

lapos, Phillips
• bitbehajtó: 1x50 mm

multibit csavarhúzó
• bitek: lapos, Phillips,

Pozidrive,Torx, Hexagonal
283366

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

10-24 mm   
289106

1.499 Ft
Klímatisztító aeroszol 
„Prevent”
• gépkocsi utasterében

használható
• egyszerû használat
• 150 ml 

1 L 9.993,33 Ft
217279

WD40 Motor termékek
1. Szilikon spray, 400 ml 1.999 Ft

1 L 4997,50 Ft 
302339
2. Lá�nckenő� spray, 400 ml 2.299 Ft 

1 L 5747,50 Ft
302338
3. Lánctiszti�ó spray, 400 ml 2.199 Ft

1 L 5497,50 Ft 
302337
4. Fé�ktiszti�tó spray, 500 ml 2.299 Ft

1 L 4598,00 Ft 
302336
5. Tiszti�tószer, 1 L 2.199 Ft
302335

1.999 Ft /db-tól

  

44.990 Ft
Kerékpár Trekking 28-as 
„Hard Road”
• női/férfi • acél váz és villa                        
• elöl-hátul alu V-fék                     
• Falcon karos váltó                                               
• fém sárvédők                             
• vegyes színekben 
281016, 079

Gyermek kerékpár 16-os 
„Alex” és „Angel”
• acél váz és villa               
• elöl V-fék,hátul kontrafék      
• műanyag sárvédők és láncvédő  
• vegyes színekben
300134, 313312

27.990 Ft /db

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

39.990 Ft

elemes
világítással

Kerékpár MTB 26-OS „ML200”  
• férfi     
• alu váz, villa, kormányszarv
• Lock-on rugós első villa                          
• elöl-hátul tárcsafék                      
• Shimano fék-váltókar                         
• duplafalú abroncsok 
• vegyes színekben 
313318 

69.990 Ft

Lock-on rugós
első villa

24
sebességes  

Kerékpár MTB 27,5-ös „ML230”
• férfi     
• alu váz, villa, kormányszarv
• Lock-on rugós első villa                          
• elöl-hátul tárcsafék                      
• Shimano fék-váltókar                         
• duplafalú abroncsok 
• vegyes színekben 
313319

79.990 Ft
Elektromos kerékpár 26-os „Breeze”
• teljesítmény: 250 W • max. sebesség: 25 km/h                                               
• akkumulátor: 36V,12 Ah Li-ion                                         
• szénkefe nélküli elektromotor                                         
• megtehető táv egy töltéssel: 20-30 km (tájékoztató)                   
• csomagtartóval, első világítással  
• vegyes színekben
314120

189.990 Ft

Lock-on rugós
első villa

24
sebességes  

6 sebességes
Shimano váltóval              

elemes
világítással 

Klímatisztító 
„Prevent”
• autó - és lakossági

klímákhoz
• vezetékes, a nehezen

hozzáférhetõ helyekre is
befújható

• elsõsorban a hûtõbordák,
légszûrõk, kondenzvíz tartály
fertõtlenítéséhez,
tisztításához

• 400 ml 
1 L 4.497,50 Ft

248298 

1.799 Ft 1.699 Ft
Önvédelmi 
gáz spray 
„Pajzs 5000”
• 19,5 g
162271

1.
2.

3.

4.
5.
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Szerszámostáska
• 188 részes
254013

34.990 Ft

húzós
kofferben

támasztó
kerekekkel  

kosárral, 
csomagtartóval,
szoknyavédővel

csomagtartóval

18 sebességes

https://www.praktiker.hu/start/index/283366
https://www.praktiker.hu/start/index/289106
https://www.praktiker.hu/start/index/254013
https://www.praktiker.hu/start/index/217279
https://www.praktiker.hu/start/index/248298
https://www.praktiker.hu/start/index/162271
https://www.praktiker.hu/start/index/302339
https://www.praktiker.hu/start/index/302338
https://www.praktiker.hu/start/index/302337
https://www.praktiker.hu/start/index/302336
https://www.praktiker.hu/start/index/302335
https://www.praktiker.hu/start/index/281016
https://www.praktiker.hu/start/index/281081
https://www.praktiker.hu/start/index/300134
https://www.praktiker.hu/start/index/314120
https://www.praktiker.hu/start/index/313319
https://www.praktiker.hu/start/index/313318


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

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

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

kapcsoló
262187

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

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

25.990 Ft
Csavarszivattyú/csőcsiga 
„CSWP50”
• 500 W 
• szállítási teljesítmény 

max.: 2000 L/h 
max.: 100 m

• szemcseméret 
max.: 2 mm 

311208

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

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

függőlegesen szelepelt motor 
280252

Mélykút szivattyú
„PPG280”
• 50 m/5b 
• 1020 L/h 
• kötél:12 m  
• max :5 m
302566

12.990 Ft

Elektromos fűszegélyvágó 
• 500 W              
• vágószélesség: 30 cm
• állítható fogantyú 
• segédkerék 
280259

9.999 Ft
teleszkópos
szár

Nyomáspermetező
• 2 L
227049

1.999 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

7 fokozatban 
állítható
nyomáserősség 
a pisztolyon

Magasnyomású mosó 
„D-PG 140.4-9 X-TRA”
• 2400 W
• nyomás: max. 140 bar
• vízszállítás max.: 

550/450 L/óra
• alaptartozékok:pisztoly 

nyomáserõ szabályzóval, 
9 m-es tömlõ+dob, 
szórószár, Tornado és 
Powerspeed szennymaró
fúvóka, habosító tartály, 
tartozéktároló, 
kábeltartó, kerekek

301477

99.990 Ft

Elektromos sövényvágó 
„GT 6060”  
• 600 W
• vágóhossz: 60 cm 
• késtávolság: 25 mm
• a vágókés fogai dõlt szögben

állnak, így optimális 
vágásteljesítményt 
biztosítanak 

• ergonómikus fogantyú
270501

29.990 Ft 16.990 Ft
Elektromos szegélyvágó
„ST4526”
• 450 W
• vágószélesség: 

25 cm
• teleszkópos nyél
• automata 

száladagolás
• állítható pótfogantyú   
• szélező funkció, 

forgatható fej  
278279

Benzines fűkasza „B33 B”
• 33 cm3

• 900 W
• vágószélesség damillal/késsel: 

42 cm / 25,5 cm
• kényelmes, párnázott heveder
• szerszám nélkül nyitható 

levegőszűrő fedél 
• állítható magasságú fogantyú
311330

69.990 Ft

12
Esztergom
Dobogókôi út 41.
Tel.: (33) 511-300

Magasnyomású mosó „Bluewater”
• 1400 W
• nyomás: max. 105 bar
• vízszállítás max.:360l/óra
• alaptartozékok: pisztoly, 5m-es tömlõ,

szórószár, habosító tartály
291991

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

beépített tisztítószer funkcióval       
• tartozékok: pisztoly, 

8 m-es tömlő, Vario-Power 
szórószár, szennymaró, 
terasztisztító+tisztítószer              

302223

129.990 Ft

LED nyomáskijelző

Kerti szivattyú 
„GPK 55/42-800”
• 800 W  
• max. emelőmagasság/

nyomás: 42 m / 4,2 bar  
• max. folyadékszállító kapacitás:

3.300 L/h  
• merítési mélység: 9 m  
• szivattyúház: ütésálló műanyag
299310

19.990 Ft

nyomásszabályozás
a szórószáron

https://www.praktiker.hu/start/index/302223
https://www.praktiker.hu/start/index/301477
https://www.praktiker.hu/start/index/291991
https://www.praktiker.hu/start/index/227049
https://www.praktiker.hu/start/index/246684
https://www.praktiker.hu/start/index/302566
https://www.praktiker.hu/start/index/311208
https://www.praktiker.hu/start/index/299310
https://www.praktiker.hu/start/index/278279
https://www.praktiker.hu/start/index/270501
https://www.praktiker.hu/start/index/262187
https://www.praktiker.hu/start/index/281339
https://www.praktiker.hu/start/index/280259
https://www.praktiker.hu/start/index/280252
https://www.praktiker.hu/start/index/311330
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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

Elektromos
gyepszellőztető „GD 300”
• 600 W
• munkaszélesség: 30 cm
• fûgyûjtő ûr tar talma: 30 L
• 3 fokozatú magasság 

állítási lehetõség 
2/3/8 cm

243593

29.990 Ft

29.990 Ft
Elektromos kapálógép 
„Expert”
• 1050 W
• kapatagok száma: 4 db
• munkamélység: 22 cm
• munkaszélesség: 32 cm
• tömege: 9 kg
• terhelésmentes 

fordulatszám: 
410 min-1

310990

Elektromos talajlazító
„Classic 32-5 VE Basic Care”
• 1000 W
• munkaszélesség: 32 cm
• fűgyűjtő űr tar talma: 45 L
• ajánlott gyepfelület: 

max. 400 m2

290373

32.990 Ft

Benzines kapálógép 
„Rotalux 5H55”
• munkaszélesség: 80 cm
• munkamélység: 22 cm
• 6 kapatag
269600

149.990 Ft

Honda GCV160
motorral

Ajándék 
gyepszellőztető 
hengerrel

49.990 Ft
Benzines fűnyíró 
„GLM-50G Easy”
• 139 cm3

• 2,6 LE  
• vágószélesség: 51 cm 
• 4 ütemű OHV motor
• oldalkidobós 
• vágási magasságállítás:

35 - 65 mm / 3 fokozat
• robosztus fém váz
310981

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

25-65 mm
• fűgyűjtő mérete 

35 L
300659

25.990 Ft

Benzines fűnyírótraktor „5161”
• 196 cm3

• 61 cm munkaszélesség
• munkamagasság: 35-75 mm 
• fűgyűjtő mérete 150 L
• központi magasságállítás
300664

345.990 Ft

Elektromos fűnyíró „Classic 3.25E”
• 1000 W 23.990 Ft
• 1300 W 29.990 Ft
• vágószélesség: 32 cm-től
• fűgyűjtő űr tar talma: 30 L-től
• tengelyenkénti magasságállítás
• fűgyűjtő telítettség jelzővel
290370, 71

23.990 Ft /db-tól

Elektromos fűnyíró 
„FM33”
• 1000 W
• vágószélesség: 

30,5 cm
• fűgyűjtő 

űr tar talma: 28 L
290335

14.990 Ft

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

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

5,5 LE

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

24.990 Ft

Benzines fűnyíró „ FKR51 Froxx”
• 2,7 kW • 173 cm3

• 4 ütemü motor  
• vágószélesség: 48 cm  
• központi magasság állítás: 25-95 mm x 7 fokozat  
• fűgyűjtő űr tar talma: 55 L műanyag burkolattal 

lefedett fűgyűjtő  
• ajánlott területnagyság: 2000 m2

• önjáró kivitel  
• nagyméretű golyós csapágyazású kerék  
• fémvázas burkolat  
• robosztus kivitel
303923

79.990 Ft54.990 Ft
Benzines fűnyíró „42 B”
• 123 cm3

• 3 LE
• Loncin motorral 
• fűnyíró vágószélessége: 40,5 cm 
• fűgyűjtő űr tar talma: 45 L 
• magasságállítás: 

központi-4 pozició 
• magasságállítás fokozatai: 

35-45-55-65 mm 
311434

https://www.praktiker.hu/start/index/304843
https://www.praktiker.hu/start/index/289855
https://www.praktiker.hu/start/index/291666
https://www.praktiker.hu/start/index/243593
https://www.praktiker.hu/start/index/290373
https://www.praktiker.hu/start/index/290370
https://www.praktiker.hu/start/index/300659
https://www.praktiker.hu/start/index/290335
https://www.praktiker.hu/start/index/310981
https://www.praktiker.hu/start/index/311434
https://www.praktiker.hu/start/index/303923
https://www.praktiker.hu/start/index/300664
https://www.praktiker.hu/start/index/269600
https://www.praktiker.hu/start/index/310990
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Harmonikaajtó
• kazettás
• 86x203x6mm
• különböző 

színekben
301898, 99, 900

15.990 Ft /db

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

19.990Ft /db-tól

Padlásfeljáró 
létra
• fehér bútorlap 

ajtóval
• 60x110 cm 

19.990 Ft
• 70x120 cm 

21.990 Ft
Hőszigetelt 
változatban 
is kapható!
177500

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

56.990 Ft/db-tól24.990 Ft
Fenyő beltéri ajtó „Zebra”
• pallótokos 
• 80 mm-es tokkal        
• 75x210 cm 24.990 Ft          
• 90x210 cm 26.990 Ft      
• üvegezhető 90x210 cm 

29.990 Ft
Kilincs nélkül!       
284581

10.990 Ft /db-tól

Beltéri ajtó „Kréta”
• gerébtokkal 
• fehér alapmázolt ajtólap
• mintanyomott 

frontlemez borítás
• 75x210 cm 10.990 Ft
• 90x210 cm 13.990 Ft
• 100x210 cm 14.990 Ft
Pallótokos és félig üvegezhető
változatban is kapható.
Kilincs nélkül! 
303435

Acél bejárati ajtó „Uno”
• fehér dekor • 97x205 cm
• ajtószárny vastagsága:70 mm
• 4 pontos zárszerkezet
• ásványgyapot szigetelés 
• napi zár
• rozsdamentes acél küszöb  
Kilinccsel!

304179, 80

69.990 Ft

kültérre is
alkalmas

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

59.990 Ft /db-tól

Harmonikaajtó 
„New Generation”
• 86 x 205 cm
• fehér színben
• türkiz ablakbetéttel
313411

29.990 Ft

kedvezmény
20% Minden ajtókilincsre

kedvezmény
30% Magas minőségű

lamella ajtókra

Néhány példa kínálatunkból!
271408,282673,271339,264452,250985,264410

többféle mintával
kapható

kültérre is
alkalmas

ÚJ
Tolóajtó „Delta Roll”
• lemezelt vagy fenyő ajtólap 
• falsíkon kívül szerelhetõ kivitel, tok nélkül
• szabványos méretû lemezelt ajtólap 80x204 cm lapkülméret
• tolóajtó vasalat 
• eloxált ezüst színû kör alakú tolókagyló
• zár nélkül, fenyõ sínborítással
• a falazatnak megfelelõ csavarok rögzítõ elemek nem tartozékai a

csomagnak
303488
A budapesti, budaörsi, vecsési, szegedi,
kecskeméti, szombathelyi, székesfehérvári
áruházainkban kapható!

34.990 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/271408
https://www.praktiker.hu/start/index/177500
https://www.praktiker.hu/start/index/280037
https://www.praktiker.hu/start/index/303488
https://www.praktiker.hu/start/index/313411
https://www.praktiker.hu/start/index/301898
https://www.praktiker.hu/start/index/284581
https://www.praktiker.hu/start/index/244308.
https://www.praktiker.hu/start/index/304179
https://www.praktiker.hu/start/index/282203
https://www.praktiker.hu/start/index/303435
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3 m széles

3 mm 
vastag

4 m széles

4 m széles

2,7 mm 
vastag

2,7 mm 
vastag

1.299 Ft
PVC-padlók
• 2,7 mm és 3 mm 
Méretre vágással 
értékesítjük!
308470, 308464,
270195

Kókusz lábtörlő
• 40x60 cm
314060, 66

1.899 Ft

Ruhaszárító „Jo-Promo”
• 182x50x100 cm • szárítófelület: 16 m 
• terhelhetőség: max. 20 kg
281011

2.199 Ft

Fa rúdkarnis szettek
• fenyő színben
1. „Lugano”
• egysoros 
• 120-160-200-250 cm
• 120 cm 3.499 Ft 
282016
2. „Duo”
• kétsoros • 160-180-200-250 cm
• 160 cm 5.999 Ft 
279340

3.499 Ft /szettől 1.799 Ft /db-tól

Fali képek 
„Dekor Block”
• különböző 

méretekben 
és mintákkal

259065, 259070

1.699 Ft /db-
tól

Ágynemű család 
„No Allergy” 
• kispárna:

300 g 40x50 cm 
1.699 Ft

• nagypárna: 900 g 
70x90 cm 
3.999 Ft 

• nyári takaró: 
140x200 cm 
4.999 Ft 

262136, 34, 272493

Képkeretek
• különböző méretek 

és típusok
• 10x15-ös képekhez
301921,314072,69

2.699 Ft /db-tól

Cafe-rúd „California”
• 2 színben
• 55-85 cm 999 Ft-tól
• 85-135 cm 1.399 Ft-tól
• 135-225 cm 1.799 Ft-tól
279351, 279348

999 Ft /db-tól

Fitnesz gépek 10%, kiegészítők 20% kedvezménnyel 

Padlófilc „Malta”
• különböző színekben 
• 100% polipropilén
• 4 m széles
Méretre vágással 
értékesítjük!
213710

699 Ft m2

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

8.999 Ft

1.

2.

599 Ft /db-tól

Költöztető karton 
• 48x32x45 cm 599 Ft
• 64x34x38 cm 699 Ft
• extra 64x34x38 cm 899 Ft
252202, 03

Irattartó/könyvestartó doboz 
• 41,5x33x30 cm 899 Ft
310783

Légpárnás fólia 
tekercsben
• 30 cm x 10 m 899 Ft
• 100 cm x 5 m 1.199 Ft
264788, 89

Tároló doboz
• város mintával
• 5 L 999 Ft
• 10 L 1.499 Ft
• 20 L 1.999 Ft
314050

999 Ft /db-tól

799 Ft /db-
tól

Tárolók tetővel „Quasar”
• különböző méretekben 

és színekben 
Az ár a legkisebb méretre 
vonatkozik.
(4 L 32x20x10 cm)
259436

Eltérő áruházi készletek.

https://www.praktiker.hu/start/index/262136
https://www.praktiker.hu/start/index/282016
https://www.praktiker.hu/start/index/279340
https://www.praktiker.hu/start/index/279351
https://www.praktiker.hu/start/index/259065
https://www.praktiker.hu/start/index/301921
https://www.praktiker.hu/start/index/259436
https://www.praktiker.hu/start/index/314050
https://www.praktiker.hu/start/index/314060
https://www.praktiker.hu/start/index/213710
https://www.praktiker.hu/start/index/308470
https://www.praktiker.hu/start/index/281011
https://www.praktiker.hu/start/index/199243
https://www.praktiker.hu/start/index/252202
https://www.praktiker.hu/start/index/310783
https://www.praktiker.hu/start/index/264788
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14.990 Ft
Páraelszívó „Turboair Tilly”
• 1 motoros • 125 m3/h • szélesség: 50 és 60 cm
• 3 fokozatos • fehér 
295674, 75

D
energia

26.990 Ft
Páraelszívó 
„Silverline”
• fehér, fekete 26.990 Ft
• inox: 29.990 Ft
• kürtős
• 1 motoros
• 400 m3/h
• szélesség: 

50 cm és 60 cm
284115, 17, 19

E
energia

/db-tól

„Fiesta” kombinált
4-égős gáztűzhely
• szabályozó gombokba

épített elektromos 
szikráztató

• sütővilágítás
• üvegtető- és ajtó
• grill funkció
• fehér
• 60x60x85 cm
• légkeveréses sütő
• digitális kijelző
295506

69.990 Ft

Konyhablokk 
„Malaga”
• alsószekrény:

180x85x45 cm
• munkalap 

mélysége: 60 cm
• felsőszekrény:

240x57x31 cm
• tabac sonoma tölgy dekor                              
Konyhagépek, mosogató,
csaptelep és dekoráció
nélkül! 
291631

69.990 Ft

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

15.990 Ft
Mosogató ,,Blancotop ED 8x4”
• króm-nikkel, rozsdamentes 
• 78x43,5x15 cm
• beépíthető 
• két medencés
• leeresztő szeleppel 

és összefolyó készlettel
112740

17.990 Ft

Acél fellépő „Arco”
• 2 lépcsős  3.999 Ft
• 3 lépcsős  5.299 Ft
284314

3.999 Ft /db-tól

Konyhablokk „Eco”
• alsószekrény: 120x85x45 cm
• munkalap mélysége: 60 cm
• felsőszekrény: 180x57x31 cm
• magasfényű fehér dekor
Konyhagépek, mosogató,
csaptelep és dekoráció nélkül!
311293

49.990 Ft

4.499 Ft /db-tól

Háztartási szemetesek
Billenős
• különböző színekben
• 50 L 4.499 Ft
290136
Pedálos 
• kézzel is nyitható
(PUSH gomb)
• 18 L-es 6.999 Ft
• 20 L-es 7.499 Ft
Tájékoztató 
jellegű felvétel!
297182, 83

1.

2.

A
energia

8.999 Ft /szett

Vileda laposfelmosó szett
„Ultramax”
A szett tar talma:
vödör csavarókosárral, 
felmosófej és nyél
304624

Szemétgyűjtő 
hamutartóval
• 57x14,5 cm
242804

4.999 Ft

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.

https://www.praktiker.hu/start/index/311293
https://www.praktiker.hu/start/index/291631
https://www.praktiker.hu/start/index/295674
https://www.praktiker.hu/start/index/112740
https://www.praktiker.hu/start/index/174707
https://www.praktiker.hu/start/index/284115
https://www.praktiker.hu/start/index/304624
https://www.praktiker.hu/start/index/284314
https://www.praktiker.hu/start/index/295506
https://www.praktiker.hu/start/index/242804
https://www.praktiker.hu/start/index/290136
https://www.praktiker.hu/start/index/297182
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Konyhablokk „Olek”
• alsószekrény: 

260x84,5x45 cm 
• munkalap mélysége: 60 cm                          
• felsőszekrény: 

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

129.990 Ft

Fémpolc 
• 90x180x40cm            
• 5 MDF polccal          
• teherbírás: 

175kg/polc 
• horganyzott 
311172

6.999 Ft

Ülőke „Polka”
• 35x76x41 cm
228479

2.999 Ft
Bárszék „Sandra”
• műbőr kárpit
• krómozott fém váz
• 45x50x105 cm
• különböző színekben
277750

14.990 Ft /db

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

27.990 Ft /db26.990 Ft
Étkezőasztal „Laura”
• 90x160x76 cm                    
• MDF+5 mm 

edzett füstüveg 
betét  

292529

ÚJ

Szék „Freiburg”
• 46x100x52 cm
• ülésmagasság: 47 cm
• ülésmélység: 41 cm
• mûbõr • króm láb
• különböző színekben
302665, 67, 70

9.999 Ft /db

Mikró tartó konyhabútor
• 63x40x75 cm 
• akác/bazalt dekor
• 3 polcos 
Dekoráció nélkül!
292558

11.990 Ft 21.990 Ft
Mikró tartó konyhabútor
• 90x111,8x40 cm
• fehér/grafitszürke
• 3 ajtós, 1 fiókos
Dekoráció nélkül!
264995

https://www.praktiker.hu/start/index/276029
https://www.praktiker.hu/start/index/292529
https://www.praktiker.hu/start/index/237460
https://www.praktiker.hu/start/index/277750
https://www.praktiker.hu/start/index/302665
https://www.praktiker.hu/start/index/228479
https://www.praktiker.hu/start/index/264995
https://www.praktiker.hu/start/index/292558
https://www.praktiker.hu/start/index/311172
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17.990 Ft /db-tól

Komód „Chest”
• 80x35,3x85 cm 

17.990 Ft
• 2 ajtó, 2 fiók 
278398

Komód „Chest”
• 80x35,3x85 cm 

22.990 Ft
• 4 fiók 
Dekoráció nélkül!
278400

Cipősszekrény 
„Chest”
• 80X35,3X105 cm

18.990 Ft
• 2 db ajtó 1 db fiók
Dekoráció nélkül! 
278399

Tv fotel „Power”
• 75x90/168x101 cm 
• antik barna mûbõr 
• állítható ülés
• ülésmagasság: 49 cm
• ülésmélység: 52 cm
298708

59.990 Ft

Nappali fal „Doris”
• 240x180x40 cm
• sonoma tölgy/kakaó dekor 
Dekoráció nélkül!
297148

29.990 Ft
TV állvány „Eco”
• 120x40x38 cm  
• kakaó tölgy és szürke tölgy

dekorokban
Dekoráció nélkül! 
303203, 04

9.999 Ft

Nappali fal „Paul”
• 300x200,9x41 cm
• homoktölgy/fehér dekor
Dekoráció nélkül!
305083

64.990 Ft
Sarokgarnitúra „Inzell”
• 300x86x213 cm
• fekete és barna színben, 

3 darab dísz- és 
5 darab hátpárnával

• bonellrugó+habszivacs
• ülésmagasság: 40 cm
• ülésmélység: 62 cm
302660, 311209

139.900 Ft

fekvőfelület: 135 x 225 cmelfordítós vasalat

Kanapé „Memphis”
• 208x109x83 cm 
• valódi boxspring ágy 
• hullám- és bonellrugó 

gondoskodik a tökéletes 
ülés és alvás komfortról

• fekete és barna színekben
Dekoráció nélkül!
284168, 69

119.990 Ft
fekvőfelület: 
160x200 cmfekvőfelület: 

115x185 cm69.990 Ft
Kanapé „Fabello”
• 234x93x88 cm • barna 
• 2 db párnával
• bonell rugós
• mûbõr bevonat
310616

Komód „Revolution”
• 156x85x35 cm
• 2+2 ajtó 1 fiók 
• különböző dekorok
Dekoráció nélkül!
275432, 281999, 285002, 303795

24.990 Ft /db

koptatott tölgy
dekor

https://www.praktiker.hu/start/index/303203
https://www.praktiker.hu/start/index/297148
https://www.praktiker.hu/start/index/305083
https://www.praktiker.hu/start/index/302660
https://www.praktiker.hu/start/index/284168
https://www.praktiker.hu/start/index/310616
https://www.praktiker.hu/start/index/275432
https://www.praktiker.hu/start/index/298708
https://www.praktiker.hu/start/index/278399
https://www.praktiker.hu/start/index/278400
https://www.praktiker.hu/start/index/278398
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42.990 Ft /db

Gardróbszekrény „Champy”
• 129x191,5x51,6 cm  
• 3 ajtó, 3 fiók  • tükörrel 
• különböző dekorok
257650, 277760, 283940, 294299

22.990 Ft /db

Cipősszekrény 
„Zapatero”
• 50x180,5x20 cm   
• különböző dekorok
Dekoráció nélkül!
275490, 265131, 313551

Fali polc szett „Trio” 
• 50x30x15 cm            
• 40x25x15 cm • 30x20x15 cm            
• fehér színben • MDF • 3 részes  
Dekoráció nélkül!
313092

11.990 Ft

Kárpitozott franciaágy „Verona”
• 160x200 cm                     
• ágyneműtartós                  
• mikroplüss szövettel           
• terhelhetőség: max. 200 kg  
314174

72.990 Ft

  
   
    
  
   
   

799 Ft /db-tól

Polc 
• különböző 

méretekben
• szilva és 

sonoma tölgy
dekorokban

• laminált
292795

Bútorszállító
• 580x290x18 mm • rétegezett furnér lap
• 4 db puha padlókímélõ kerék
• teherbírás: max. 200 kg
313320

3.499 Ft

Fali polc „Till”
• 30x30x15 cm
• 40x40x15 cm
• 50x50x15 cm
• tetszés szerint alakítható
• terhelhetőség max. 5 kg
• polisztirol, átfesthető
Dekoráció nélkül!
273746

6.499 Ft

3 db-os szett

Tárgyalószék
• 47x76x37 cm
• fém vázas
• textil ülőfelület és

háttámla
• terhelhetőség 

max. 95 kg
•különböző színekben
302544, 46,47,48

4.899 Ft /db

rakásolható

Fehér

tükrös ajtóval

Dió

Sötét Dió

Tölgy

ÚJ
Ruhásszekrény 
„Winner Plus”
• 200,1x209,7x61,2 cm:  59.990 Ft 
• 220,1x209,7x61,2 cm:  64.990 Ft 
• sonoma tölgy/fehér dekor
313095, 96

59.990 Ft /db-tól

ÚJ

ÚJ

Hirdetés

100 000 Ft 
*
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Csatlakozó aljzat 4in1
• 2P+F csatlakozó aljzat 
• 2db USB in/out kimenet
• állítható univerzális USB kábel
• túlfeszültség védelemmel a

csatlakoztatott eszközökre
• előre kialakított csúszásgátlóval

ellátott hely a töltés alatt álló
telefonnak

302590
Egyes áruházainkban vevőrendelésre kapható!

3.999 Ft

Öntapadós kábelcsatorna
• hossz: 2 m
keresztmetszet:
• 20x10 mm 399 Ft

199,50 Ft/m
• 25x25 mm 599 Ft

299,50 Ft/m
• 40x16 mm 799 Ft

399,50 Ft/m
235472

399 Ft /db-tól

Kapcsolócsalád „Kaptika”
• dugalj 299 Ft
• váltókapcsoló 399 Ft
• csillárkapcsoló 399 Ft
• dupla dugalj 399 Ft
• 16 A, 250 V
274950

299 Ft /db-tól

599 Ft /db-tól

LED fényforrások 
Gömb:
• E14,E27 4W 323 lm 599 Ft
• 4kWh/1000h
• E14,E27 5W 396 lm 699 Ft
• 5kWh/1000h
Gyertya:
• E14 5W 400 lm 699 Ft
• 5kWh/1000h
en.hat.oszt.: A
287727, 287726,
286844, 287728, 287729

899 Ft /db

LED-es fényforrások
Gömb:
• E27 10W 806 lm
• 10 kWh/1000h
285421

89.990 Ft /db-tól

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

• zajszint (kültéri/beltéri): 38/58dB
• 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

Kapcsolócsalád „MV6”
• dugalj 699 Ft
• egypólusú kapcsoló 699 Ft
• csillárkapcsoló 899 Ft
• dupla dugalj 1.099 Ft
314081, 92
Egyes áruházainkban 
vevőrendelésre kapható.

699 Ft /db-tól

129 Ft /db-tól

Vékonyfalú, könnyed 
hajlítható védőcső 
• hossz: 2,5 m
• MÜ III-as 11,0-ás 129 Ft   51,60 Ft/m
• MÜ III-as 13,5-ös 199 Ft   79,60 Ft/m
• MÜ III-as 16-os    229 Ft   91,60 Ft/m
72660

Fényszalag takaró díszléc  „Karoline” 
• fehér polisztirol
• festhető, vágható
• LED szalaghoz
• egyszerűen szerelhető
• 2 m/db
289868

2.199 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

7.999 Ft

11.990 Ft
Párásító, légtisztító készülék
• 4 L tar tály • légtisztító funkció
• illatosítás illóolajjal
• párásítás közben összegyűjti 

a porszemeket és a 
kellemetlen szagokat 

• dekoratív megvilágítás
298615

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
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Spot lámpacsalád „Magnum LED”
• GU10 LED 3 W • nikkel/króm színben
• fali 1-es 3.299 Ft
• mennyezeti 3-as 10.990 Ft
• fényforrással ér tékesítjük

en.hat.oszt.: A++

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

272673, 272675

3.299 Ft /db-tól

3.599 Ft
LED mennyezeti lámpa „Dublin”
• LED 12 W 800 lm, 27,5 cm
• műanyag
• a lámpa beépített fényforrást tar talmaz, 

mely nem cserélhető a lámpatestben
• en.hat.oszt.: A++ - A fényforrással 

kompatibilis
300794

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

fényforrással kompatibilis
293838, 39, 45

5.999 Ft /db-tól

LED mennyezeti lámpa „CABI”
• LED GU10 300 lm • 3000K
• üveg • króm/szatén
• 27 cm, 3x3 W 6.999 Ft
• 25x25 cm, 4x3 W 7.999 Ft
• fényforrással ér tékesítjük,

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

307231, 307232

6.999 Ft /db-tól

Beépíthető halogén szett
• 3xGU10 50 W • több színben 
• fix 3.999 Ft • billenős 4.499 Ft
• fényforrással ér tékesítjük en.hat.oszt.: E
• en.hat.oszt.: A++ - E fényforrással

kompatibilis
287931

3.999 Ft /db-tól2.999 Ft /db-tól

Mennyezeti lámpa „Indi”
• E27 60W • króm/üveg
• kerek, szögletes: 23x7,5 cm 2.999 Ft
• kerek, szögletes: 31,5,5x7,5 cm 6.499 Ft
• fényforrás nélkül ér tékesítjük
• A++ - E fényforrással kompatibilis
300573, 74, 75, 76

Állólámpa „Action”
• 100 W+25 W, E27/E14
• magassága: 180 cm
• átmérő: 23 cm
• lila, narancs, fehér 

és fekete színben
• olvasókarral
• fényforrás nélkül 

ér tékesítjük
• en.hat.oszt.: A++ - E 

fényforrással 
kompatibilis

287984, 287813, 287802, 287803

5.599 Ft

LED mennyezeti lámpa
• 20 W • műanyag bura
• 200 db LED 1800 Lm 
• a lámpatest beépített fényforrást tar talmaz, 

mely nem cserélhető  
• en.hat.oszt: A
299091

7.799 Ft

Asztali sókristály lámpák
• 40 W, E14
• fényforrással ér tékesítjük en.hat.oszt.: E
• en.hat.oszt.: E fényforrással kompatibilis
302198

1.999 Ft /db-tól

2.299 Ft
Vakolt hatású kültéri 
szolár lámpa
• 6x6x38 cm
• LED fényforrás 

vegyesen
• 3 színben
313265

Szolár sziklalámpa
• 7,5x5,5x5 cm • 1x fehér LED
• mûködési idő: kb. 6 óra
• akku: 1 x AA 1,2V/40mAH 

NI-MH újratölthető 499 Ft
290057
• 14,5x12,5x8,5 cm • polystone
• 1xAA újratölthető 

akkumulátor 600 Nimh
• több színben 899 Ft
311160

499 Ft /db-tól

5.599 Ft /db-tól

Kültéri fali lámpa „Macaw”
• LED, 3,5 W, 270 lm • IP44 • fekete
• műanyag/alumínium
• 13x12,2x8,5 cm 5.599 Ft
• mozg.érz. 12,7x13,7x9,1cm  7.599 Ft
• fényforrással ér tékesítjük 

mely nem cserélhető
• en.hat.oszt: A++ -A fényforrással

kompatilbilis
297216, 17

2.799 Ft /db-tól

Mini LED fali lámpa
• GU10 LED
• matt nikkel és fehér színben
• 1x3 W 2.799 Ft
• 2x3 W 4.999 Ft
• 3x3 W 6.999 Ft
• fényforrással 

ér tékesítjük
• A++ - D fényforrással 

kompatibilis
291436, 291445

     
  
  
  
  
  

Szolár lámpa 
• 7x29 cm
• 1 db meleg fehér LED
• gombelem NI-MH 

1,2V, 40 mAh
311157

399 Ft
Szolár lámpa
• műanyag
• fekete
• 11x35,5 cm 
299660

599 Ft
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1.499 Ft
Prakticolor ECO 
• beltéri falfesték • fehér 
• matt fehér
• kiadósság: 5-6 m2/L 
• felhordás: 

hengerrel, ecsettel 
• vízzel max. 20%-ban 

higítható
1 L 149,90 Ft 

307426

14 L 10 L

999 Ft /tól

Trinát zománcfesték
• fényes
• fehér színben
• 0,25 L 999 Ft-tól 

1 L 3.996 Ft-tól
285724

„Supralux” lábazat- és 
homlokzatfesték
• különböző színekben
• kiadósság: 10 m2/L
• 1 L 1.899 Ft
• 5 L 6.499 Ft

1 L 1.299,80 Ft
284666

1.899 Ft /tól

2.299 Ft /tól

Lazurán vékonylazúr
• selyemfényű • oldószeres
• higítást nem igényel 
• kiadósság: 16 m2/L
• 0,75 L 2.299 Ft 

1 L 3065,33 Ft
• 2,5 L 6.999 Ft 

1 L 2.799,60 Ft
285853

különböző
színekben

Sadolin Plus vastaglazúr
• selyemfényű
• vizesbázisú
• bel- és kültérre
• 0,75 L 3.499 Ft

1 L 4.665,3 Ft
• 2,5 L 9.599 Ft

1 L 3.839,60 Ft
172938, 173151

3.499 Ft /tól

Duplex papírtapéta
• tégla,  London és "képek a

falon” mintás
• 10 m x 53 cm

1 m2 377,17 Ft
284729, 28, 295192

1.999 Ft /tól
/cs799 Ft

Burkolólapok
• polisztirol
• hô- és hangszigetelô
• 50x50 cm
• 2 m2/cs 799 Ft

1 m2/cs 399,50 Ft
• díszítő szegélylécek

199 Ft-tól
220935, 295933, 273749,
231214, 295937, 221132, 295938

Aquakolor színező 
paszta
• 125 ml 899 Ft 

1 L 7.192 Ft
• 500 ml 2.999 Ft 

1 L 5.998 Ft
285770

899 Ft /tól

Vestan festőhenger 
készlet
• nyéllel és lehúzó 

ráccsal
• 6 mm/18 cm 

799 Ft/szett
• 6 mm/24 cm 

899 Ft/szett
47830

799 Ft /tól

Szerelő ragasztó
• 3 típus
• 300 ml 1.799 Ft

1 L 5.996,66 Ft
275663

1.799 Ft /db-tól

4.699 Ft /tól

Platinum színes falfesték
• beltéri
• kiadósság: 

15-20 m2/L
• formaldehid mentes
• 2,5 L 4.699 Ft 

1 L 1.879,60 Ft
307461

különbőző
színekben

1.999 Ft
ECO kerítéslazúr
• különböző 

színekben
• selyemfényű
• vizesbázisú
• 5 L 1.999 Ft

1 L 399,80 Ft
307568

499 Ft /db-tól

Ecsetkészletek
1. Lapos ecset készlet
• sötét sörték 499 Ft
• 3 db-os • 30, 40, 50 mm
310921
2. Ecset készlet
• több típus és méret 899 Ft
• 5 db-os 
310922

1.

2.

Styropor ragasztó
• mennyezeti burkolólapok 

ragasztására
• kiadósság: 250-300 g/m²
• 1 kg
119806

899 Ft

Rauhfaser 6000 
fűrészporos tapéta  
• átfesthető • kétrétegű
• durva szemcsés
• 0,53x20 m 1 m2 103,68 Ft
284588

1.099 Ft /tekercs

Supralux universal aqua
• vizesbázisú zománc festék
• több színben
• multi-funkciós zománcfesték

(fém, fa, PVC, gipszkarton)
• korróziógátló adalékot tar talmaz -

így kültéri használatra is kiváló
• időjárásálló, rugalmas felületet alkot
• kiadósság: 16 m2/liter
• 0,75 L 1.899 Ft

1 L 2.532 Ft
301820

1.899 Ft

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 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 /tól

különböző
színekben

különböző
színekben

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

1 L 3.497,50 Ft
• többféle színben
223572

1.399 Ft
Faragasztó „gyors”
• 75 g 849 Ft
1 kg   11.320 Ft

• 250 g 1.299 Ft
1 kg   5.196 Ft

280960,62

849 Ft /db-tól

4.399 Ft
Fresco beltéri
mészfesték
• kiadósság: 8 m2/L 
• 14 L 1 L 314,24 Ft
• Aquakolor

szinezôpasztával
színezhetô 

• raktárak, pincék,
lakások, vályogházak 
falfelületeinek
fer tőtlenítő festésére  

285810

899 Ft /tól

Platinum mélyalapozó
• 1 L 899 Ft
• 5 L 3.999 Ft

1 L 799,80 Ft
307500, 01

Tartósan alacsony ár
További kedvezményekkel nem vonható össze!
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Ponyva
• többféle méretben 
• fűzökarikás kivitelben is 
108440

1.099 Ft /db-tól

Zsindelyek „Guttatec”
• vörös, barna, zöld színben
• téglány
• hódfarkú
• 1x0,3 m
• 3 m2/cs 

1 csomag: 5.397 Ft
Egész csomagban
értékesítjük!
294038

1.799 Ft /m2

téglány zsindely már
fekete színben is

Fabak
• 75x75x4 cm
281257

1.999 Ft

/db-tól489 Ft
Ytong előfalazó lap
• 50 mm   489 Ft/db
• 75 mm   549 Ft/db
• 100 mm 579 Ft/db
218725

„Naturoll Pro 039” üveggyapot 
5 cm  
• tűzvédelmi osztály: A1 
• 14,88 m2/tekercs 329 Ft/m2 4.896 Ft/tekercs        
10 cm 
• 7,44 m2/tekercs 659 Ft/m2 4.903 Ft/tekercs
313412, 13 

„Knauf Classic 039” üveggyapot 
• tűzvédelmi osztály: A1 • ECOSE Technology                      
5 cm  
• 21,84 m2/tekercs  329 Ft/m2 7.185 Ft/tekercs        
10 cm 
• 10,92 m2/tekercs 659 Ft/m2 7.196 Ft/tekercs
Tekercsben ér tékesítjük!
Áruházanként eltérő készlet 
és kiszerelés.
208605, 06

329 Ft /m2-től

Polisztirol lemez EPS 30,  80,  100
Például:
• 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 /db-tól

75.990 Ft /db-tól

Gurulóállvány „Zaletta” 
• 2 m-es csomagokban beszerezhetõ 

(utolsó csomag 3 m-es)
• terhelhetősége: 

200 kg/m2

• A csomag: max. 3 m 
• B csomag: max. 5 m  
• C csomag: max. 7 m  
Az egyes munkamagasságok 
külön-külön vásárolhatóak meg!
A kerék külön vásárolható meg!
140709

Habarcsvödör és -láda
Vödör
• 12 L 299 Ft  
• 20 L 749 Ft 
Láda
• 60 L 2.199 Ft 
• 90 L 2.399 Ft 
• 150 L 9.999 Ft
227670, 236812

299 Ft /db-tól

17.990 Ft /db-tól

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

2/4 m 17.990 Ft
• 3x9

2,60/5,40 m 
25.990 Ft

• 3x11
3,15/6,50 m 
35.990 Ft

261625

Lucfenyő lap
• „B” osztály
• 2500x1220x18 mm
• 3,05 m2/tábla
• 1 tábla: 13.112 Ft
Egész táblában ér tékesítjük!
303046

4.299 Ft /m2

Nyír rétegelt lemez
• BB/CP osztály 
• 1 tábla: 2,325 m2

• 3x1525x1525 mm 
1.299 Ft/m23.020 Ft/tábla

• 8x1525x1525 mm 
2.199 Ft/m2 5.113 Ft/tábla

Egész táblában ér tékesítjük!
303047, 48

1.299 Ft /m2-től

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

• 6 mm 849 Ft/m2 2.653 Ft/tábla 
• 10 mm 1.199 Ft/m2 3.747 Ft/tábla 
• 12 mm 1.499 Ft/m2 4.684 Ft/tábla
Egész táblában ér tékesítjük!
303070, 303068, 303052

849 Ft /m2-től

399 Ft
Gyalult fűrészáru 
• lucfenyõ
• különbözõ

méretekben
• 4 oldalon gyalult
Az ár a legkisebb 
méretre vonatkozik!
272707

/db-tól

12.990 Ft /db-tól

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

falcos szerkezet 
• kilinccsel
Pl.: 
• 60x60 oldalt nyíló 12.990 Ft 
• 60x60 bukó 14.990 Ft
• 90x120 bukó-nyíló 34.990 Ft
További méreteket 
keresse áruházainkban!
284259, 284254

299 Ft
Takarófólia
• 4x5 m vékony 299 Ft

1 m2 14,95 Ft
304687

/db

hővezetési
tényező:
0,039 W/mK

7.699 Ft
Talicska 
• ûrtar talom: 60 L
• terhelhetôség: 

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

https://www.praktiker.hu/start/index/294038
https://www.praktiker.hu/start/index/284259
https://www.praktiker.hu/start/index/303070
https://www.praktiker.hu/start/index/303046
https://www.praktiker.hu/start/index/303047
https://www.praktiker.hu/start/index/272707
https://www.praktiker.hu/start/index/227670
https://www.praktiker.hu/start/index/108440
https://www.praktiker.hu/start/index/304687
https://www.praktiker.hu/start/index/218725
https://www.praktiker.hu/start/index/223170
https://www.praktiker.hu/start/index/208605
https://www.praktiker.hu/start/index/226974
https://www.praktiker.hu/start/index/281257
https://www.praktiker.hu/start/index/261625
https://www.praktiker.hu/start/index/140709
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1.099 Ft /zsák

Esztrich
• 40 kg 

1 kg 27,48 Ft
222762

„Praktirag”
csemperagasztó 
• beltérre 

és fedett kültérre
• 25 kg 

1 kg 39,96 Ft
189656

999 Ft /zsák

,,BetoFill” betonjavító
habarcs
• kül- és beltérre
• 30 kg
1 kg 156,63 Ft

314329

„Keracolor” fugázó
• többféle színben
• vízlepergető
• 5 kg 2.799 Ft-tól, 

1 kg 559,80 Ft-tól
190005, 04, 189991

„Mapesil AC”
szilikon
• többféle színben
• penészedésgátló
• 310 ml 2.499 Ft

1 L 8061,29 Ft
155028

2.499 Ft /db-tól

„Ceresit” purhab 
• hő- és 

hangszigetelő
• pisztolyos

változatban is
• 750 ml 

1 L 2.132 Ft-tól
154757

1.599 Ft /db-tól

2.499 Ft /zsák

Önterülő 
aljzatkiegyenlítő
• beltérre 
• padlófûtéshez 

is alkalmas
• 25 kg 

1 kg 99,96 Ft
218426

Falazóhabarcs
• 25 kg 

1 kg 29,96 Ft 
218417

749 Ft /zsák

„Progold” tükörglett 
• 5 kg 999 Ft

1 kg 199,8 Ft
• 20 kg 3.499 Ft

1 kg 174,95 Ft
308092, 93

999 Ft /zsáktól

„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

2.
„Mester” termékek
• több féle színben 
1. Szilikon Tömítő ragasztó 
• 310 ml 799 Ft 

1 L 2.577,42 Ft
200395, 96, 97, 98
2. Semleges szilikon 
• 310 ml 1.299 Ft 

1 L 4.190,32 Ft
200399, 400 

799 Ft /db-tól

1.

„Mapegum WP” kenhető 
vízszigetelő fólia
• beltéri, folyékony, flexibilis
• 5 kg 8.999 Ft 

1 kg 1.799,80 Ft
• 10 kg 16.990 Ft 

1 kg 1.699 Ft  
141808, 09

8.999 Ft /db-tól

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

1 kg 103,96 Ft
259261

/zsák

„Adesilex P9 Express” 
csemperagasztó
• bel- és kültérre
• kerámia 

és nedvességre 
nem érzékeny
burkolólap, mozaik
ragasztására

• 25 kg  1 kg 239,96 Ft
301869

5.999 Ft /zsák

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

1 kg 43,96 Ft 
270822

1.099 Ft /zsák

Szárazbeton
• 30 kg

1 kg 28,30 Ft 
293932

849 Ft /zsák

Polisztirol lap ragasztó
• polisztirol lapok ragasztására és 

üvegszövetháló beágyazására 
• 25 kg 

1 kg 75,96 Ft
218423

1.899 Ft /zsák

1.899 Ft
„Eco Prim Grip” tapadóhíd
• szilka homokkal kevert
• 1 kg 1.899 Ft • 5 kg 7.499 Ft

1 kg 1.499,80 Ft
269783, 84

/db-tól

1.199 Ft /zsák

Alapvakolat
• régi és új épületek külsô 

és belsô felületeinek 
vakolására

• 25 kg 
1 kg 47,96 Ft 

218420

Aquabau  
térkőhomok
• 25 kg 

1 kg 25,96 Ft
256057

649 Ft /zsák

4.699 Ft /zsák ÚJ

https://www.praktiker.hu/start/index/200395
https://www.praktiker.hu/start/index/200399
https://www.praktiker.hu/start/index/154757
https://www.praktiker.hu/start/index/190005
https://www.praktiker.hu/start/index/155028
https://www.praktiker.hu/start/index/270822
https://www.praktiker.hu/start/index/314329
https://www.praktiker.hu/start/index/136902
https://www.praktiker.hu/start/index/293932
https://www.praktiker.hu/start/index/256057
https://www.praktiker.hu/start/index/218417
https://www.praktiker.hu/start/index/218420
https://www.praktiker.hu/start/index/218423
https://www.praktiker.hu/start/index/301869
https://www.praktiker.hu/start/index/259261
https://www.praktiker.hu/start/index/189656
https://www.praktiker.hu/start/index/308092
https://www.praktiker.hu/start/index/218426
https://www.praktiker.hu/start/index/222762
https://www.praktiker.hu/start/index/269783
https://www.praktiker.hu/start/index/141808


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

1.199 Ft /m2

4.499 Ft
Gres padlólap 
„Radice”
• I. osztály
• beige és 

noce színben
• bel- és kültéri
• 31x62 cm 
293101, 02

/m2

Gres padlólap „Prestige”
• I. osztály
• barna színben
• bel- és kültéri
• 30,2x60,4 cm 3.999 Ft/m2

• 15,6x60,6 cm  4.499 Ft/m2

290091, 90
15,6x60,6 cm-es egyes áruházakban 
vevőrendelésre kapható!

3.999 Ft /m2-től

2.799 Ft /m2

Gres padlólap „Genova”
• I. osztály
• vörös és szürke színben        
• bel- és kültéri 
• 32,6x32,6 cm
300956,57

3.299 Ft /m2

Gres padlólap „Suaro”
• I. osztály
• bézs és barna színben 
• bel- és kültéri
• 42x42 cm
300954, 313770

3.599 Ft /m2

Gres padlólap
„Porfido”

• I. osztály
• bézs és barna 

színben
• bel- és kültéri
• 30x60 cm
300926, 27

5.999 Ft /m2

Gránit padlólap
• I. osztály
• polírozott
• 30,5x30,5 cm
Szolnok, Kaposvár és
Békéscsaba áruházakban 
nem kapható!
311411

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

1.799 Ft /m2

2.699 Ft /m2

Padlólap „Stella”
• I. osztály 
• beltéri  • 33,3x33,3 cm
Szegô: 
• 8x33 cm  699 Ft/db
273937

25

ÚJ

Gres padlólap „Trója”
• I. osztály 
• bézs és tégla színben 
• bel- és kültéri 
• 30x30 cm
294755, 56

2.299 Ft /m2

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

1.899 Ft /m2

https://www.praktiker.hu/start/index/290864
https://www.praktiker.hu/start/index/239586
https://www.praktiker.hu/start/index/300956
https://www.praktiker.hu/start/index/300954
https://www.praktiker.hu/start/index/273937
https://www.praktiker.hu/start/index/294755
https://www.praktiker.hu/start/index/217431
https://www.praktiker.hu/start/index/300926
https://www.praktiker.hu/start/index/290091
https://www.praktiker.hu/start/index/293101
https://www.praktiker.hu/start/index/311411
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Fali csempe „Carneval”
• I. osztály
• matt és fényes fehér 

színben
73963, 227899

1.899 Ft /m2-től

20 cm

25
 c

m

15 cm

15
 c

m

20 cm

20
 c

m

2.599 Ft /m2-től

Csempecsalád „Marco”
• I. osztály
Fali csempe
• barna és krém színben
• 25x40 cm 

2.599 Ft/m2 

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

3.199 Ft/m2

Bordűr
• 12x40 cm 

999 Ft/db
290797

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

színben
Fali csempe
• 25x40 cm

2.499 Ft/m2-től
Beltéri padlólap
• 30x30 cm 

2.999 Ft/m2

Mozaik
• 25x40 cm 

3.999 Ft/m2

Bordűr
• 4,6x25 cm  

499 Ft/db
300860

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

Gres padlólap
• bel- és kültéri 
• 33,3x33,3 cm

3.299 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x40 cm 

999 Ft/db
Bordûr
• 4x40 cm 

799 Ft/db
283854

/m2-től

Csempecsalád „Gryfin”
• I. osztály
• világos- és sötétszürke 

színben
Fali csempe
• 25x40 cm

2.799 Ft/m2-től
Beltéri padlólap
• 33,3x33,3 cm

2.799 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x40 cm

1.499 Ft/db
Bordűr
• 1,5x40 cm

699 Ft/db
300681

2.799 Ft /m2-től

1.899 Ft /m2-től

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

Padlólap
• 34x34 cm 

1.899 Ft/m2

Mozaik
• 34x34 cm 

1.999 Ft/m2

301121, 269604

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

sötétzöld színben
Fali csempe
• 25x40 cm

2.199 Ft/m2

Gres padlólap
• bel- és kültéri 
• 33x33 cm 

2.299 Ft/m2

Bordűr
• 2,5x25 cm

499 Ft/db
275542, 43

2.199 Ft /m2

2.499 Ft
Csempecsalád „Shiraz”
• I. osztály • bézs színben 
Fali csempe
• 20x30 cm 

2.499 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 

2.699 Ft/m2

Dekorcsempe
• 20x30 cm 

1.299 Ft/db
Bordûr
• 4,4x30 cm

799 Ft/db
280911

/m2-től 2.799 Ft /m2-től

Csempecsalád „Leti”
• I. osztály
• barna és krém színben
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
Mozaik
• 25x25 cm 

1.499 Ft/db
300849, 54

„Coral beige”

4.999 Ft /m2-től

Falburkolók
„Coral beige”
• beltéri  4.999 Ft/m2

„Arty”
• bel-és kültéri  6.998 Ft/m2

295677, 260164

„Arty”

https://www.praktiker.hu/start/index/275542
https://www.praktiker.hu/start/index/295677
https://www.praktiker.hu/start/index/73963
https://www.praktiker.hu/start/index/301121
https://www.praktiker.hu/start/index/280911
https://www.praktiker.hu/start/index/300849
https://www.praktiker.hu/start/index/300860
https://www.praktiker.hu/start/index/290797
https://www.praktiker.hu/start/index/283854
https://www.praktiker.hu/start/index/300681
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999 Ft /db-tól

Csempe- és szerelőajtók
Műanyag: 
• 200x200 mm 999 Ft 
• 200x250 mm 1.199 Ft
Fém mágneses: 
• 200x200 mm 1.899 Ft 
• 298,5x298,5 mm 2.299 Ft
Zárható: 
• 200x250 mm 2.499 Ft
275799

Csaptelep család 
„Roma”
229452, 55

7.999 Ft /db-tól

13.990 Ft /db-tól

Csaptelep család 
„Mofém Szamba”
294469

Csaptelep család
„Leonit”
304648, 50

9.499 Ft /db-tól

Zuhanyfejek 
• többféle
245135, 36

2.399 Ft /db-tól

Csaptelep család
„Grande Vita”
• 35 mm-es

kerámiabetéttel
304226

11.990 Ft /db-tól

Csaptelep család
„Delta”
285692

9.999 Ft /db-tól

Zuhanyrendszer
„Sommerregen”
• krómozott
• 15 cm-es fejzuhany
• kézi zuhany
• fém gégecső
212309

14.990 Ft1.999 Ft
Zuhanyszett „Vital” 
• krómozott 
• 7 funkciós zuhanyfej
• 150 cm-es 

gégecsô
• fali tar tóval 
194685

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

6.499 Ft /db

Digitális személymérleg
• üveg 
• LCD kijelző
• teherbírás: 180 kg
295138

2.999 Ft

Magyar termék
 

 

Csaptelep család 
„Zoé” 
283789

2.999 Ft /db-tól

 

8.999 Ft /db-tól ÚJ
Fali tartó rudak
• többféle
8.999 Ft-tól

314664, 309489
A zuhanyfej nem része tartozéknak.

Szappantartó
• 3.499 Ft
313665

Gégecsövek
• többféle
245119, 18

899 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/245135
https://www.praktiker.hu/start/index/194685
https://www.praktiker.hu/start/index/212309
https://www.praktiker.hu/start/index/245119
https://www.praktiker.hu/start/index/313665
https://www.praktiker.hu/start/index/314664
https://www.praktiker.hu/start/index/283789
https://www.praktiker.hu/start/index/229452
https://www.praktiker.hu/start/index/304648
https://www.praktiker.hu/start/index/294469
https://www.praktiker.hu/start/index/304226
https://www.praktiker.hu/start/index/285692
https://www.praktiker.hu/start/index/275799
https://www.praktiker.hu/start/index/295138
https://www.praktiker.hu/start/index/309161
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Fürdőszobai 
szekrények
1. „Coralie”

13.990 Ft  
2. „Berta”

13.990 Ft  
3. „Sofia”

19.990 Ft
4. „Hanna”

tükrös ajtóval 
19.990 Ft

5. „Ditta”
24.990 Ft 

6. „Helga”
26.990 Ft 

Dekoráció nélkül!
174814

13.990 Ft /db-tól

1.

60
 c

m

80 cm

17 cm

15.990 Ft
Tükrösszekrény  „Romantika”
• MDF 
• világítással en.hat.oszt.: A++ - E
200995

60 cm
15

,5 
cm

10.990 Ft /db-tól

Tükrösszekrény
• egyajtós 10.990 Ft • kétajtós 12.990 Ft
• világítással, en.hat.oszt.: A+ - E
290270, 72

57
 c

m

35.990 Ft /szett

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

50
 c

m
59 cm

15 cm

Tükrösszekrény „Angy”
• műanyag • világítással

en.hat.oszt.: A++ - B
310081

67
,8

 c
m

40
 cm49 cm

41 cm

Fürdőszobabútor 
„Desy”
• mosdóval
• tükörrel
Csaptelep 
és dekoráció 
nélkül!
234788

15.990 Ft

86
 c

m

79
,3

6 
cm

34
 cm

60 cm

Fürdőszobabútor 
„Valencia”
• mosdóval
Csaptelep nélkül!
299465

25.990 Ft

7.999 Ft

1.799 Ft /db-tól

Tükör
• többféle méretben 

és formában, 
mart mintával is 

295326, 295335, 28

https://www.praktiker.hu/start/index/310081
https://www.praktiker.hu/start/index/290270
https://www.praktiker.hu/start/index/200995
https://www.praktiker.hu/start/index/174814
https://www.praktiker.hu/start/index/295326
https://www.praktiker.hu/start/index/299465
https://www.praktiker.hu/start/index/234788
https://www.praktiker.hu/start/index/270817
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Fürdőszobabútor 
„Eva 120”
• dupla mosdóval
• 4 ajtós, soft-close
• tükör LED világítással, 

en.hat.oszt. A++-A
• 120x46x190 cm
Csaptelep nélkül!
310032
Egyes áruházakban 
vevőrendelésre kapható!

119.990 Ft

86 cm

71
 c

m
88

 c
m

39.990 Ft
Fürdőszobabútor 
„Bianco 85”
• mosdóval
• tükör, odalszekrénnyel 

és világítással
en.hat.oszt.: A+ - E

Csaptelep nélkül! 
259358

49
 cm

79.990 Ft
Rusztikus 
fürdőszobabútor 
„Stefania”
• mosdóval
• tükör oldalszekrénnyel, 

világítással
en.hat.oszt.: A+ - E

Csaptelep és dekoráció nélkül!
234789

19
7 

cm

49 cm85 cm

61,7 cm
28

,5 
cm

54
,5

 c
m

5.999 Ft
Alsószekrény
• mosdó alá  
• laminált forgácslap, 

fóliázott élvédelemmel
96507

5.999 Ft /db-tól

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

,,Alföldi Bázis” 
kerámiamosdók
Kézmosó 5.999 Ft-tól
Mosdó 9.999 Ft-tól
• csaplyukkal 
302266

5.999 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/259562
https://www.praktiker.hu/start/index/310032
https://www.praktiker.hu/start/index/302266
https://www.praktiker.hu/start/index/96507
https://www.praktiker.hu/start/index/234789
https://www.praktiker.hu/start/index/259358
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26.990 Ft /db-tól

Kétrészes kádparaván
• 60+60x140 cm • 6 mm-es, víztiszta

üvegek
• krómozott alumínium profilok és zsanérok
• emelõmechanika 29.990 Ft
300581
Háromrészes 
kádparaván
• 120x140 cm
• 4 mm-es 

víztiszta üveg
• fehér profilok

26.990 Ft
309357

Aszimmetrikus sarokkabin
• 70x90x198 cm • 5 mm-es 

biztonsági üveg • alumínium profilok 
• jobbos vagy balos kivitel
Zuhanygarnitúra nélkül!
284851, 284850

74.990 Ft /db

tálcával

Szögletes zuhanykabin 
• 80x80x185 cm, 90x90x185 cm
• 5 mm-es csíkos üveg
• fehér profilok
Tálca nélkül!
279988, 89

31.990 Ft /db

109.990 Ft
Hidromasszázs zuhanykabin
• 100x80x215 cm • fehér üveg hátfalak
• 5 mm-es biztonsági üveggel
• 6 db masszázsfúvóka
• kézi- és esõztetõ fejzuhany• üveg piperepolc, 

mágneses ajtózár, görgõs ajtónyitás
Elektronika nélkül!
300171

tálcával
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Íves zuhanykabin
• 90x90x180 cm • 5 mm-es füstszínű 

biztonsági üveg 
• króm profilok 
Tálca nélkül! 
297296

37.990 Ft

Szögletes zuhanykabin
• 80x80x200 cm
• 5 mm-es, katedrál biztonsági üveg
• polírozott ívek és profilok
• üvegszál erősítéses, 

acélmerevítésű ABS zuhanytálca, 
állítható fém lábakkal

309361

59.990 Ft

tálcával

https://www.praktiker.hu/start/index/300581
https://www.praktiker.hu/start/index/279988
https://www.praktiker.hu/start/index/297296
https://www.praktiker.hu/start/index/309361
https://www.praktiker.hu/start/index/284851
https://www.praktiker.hu/start/index/300171
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Törölközőszárítós 
radiátorok
• íves
• többféle 

méretben
307061, 65

10.990 Ft /db-tól

8.999 Ft
WC tartály „Liv Laguna”
 • alsó vagy felső szerelésű
• öblítés: állítható, 

6 - 9 L, víztakarékos
• vízpára ellen szigetelt
247177

Elektromos bojler 
„Perla EU”
• teljesítmény: 1500 W
• 8 baros biztonsági szelep
• zománcozott tar tály
•   50 L  23.990 Ft
•   80 L  25.990 Ft
• 100 L 29.990 Ft     
• en. hat. oszt.: D
298925, 26, 27

23.990 Ft /db-tól

WC ülőke
• duroplast 
280234, 280236

4.999 Ft /db

Álló WC „Jika”
• lapos öblítésű
• alsó vagy hátsó kifolyású
304075, 76

8.999 Ft /db

8.499 Ft
WC ülőke „Family”
• duroplast
• gyermek ülõkével
263751

WC ülőke „Universal”
• MDF
• több színben
Lecsapódásgátlóval, 
fehér színben 7.999 Ft
264280, 264271

3.499 Ft /db-tól

Elektromos vízmelegítő 
„Perla EU” 
• teljesítmény: 1200 W
• alsó vagy felső
• 10 L 22.990 Ft
• 15 L 24.990 Ft
• en.hat.oszt.: A-B
298921, 22, 23, 24

22.990 Ft /db-tól

WC tartály „Dömötör”
• felső szerelésű
• öblítés: fokozatmentes, 0,5-10 L
237294

5.499 Ft

13.990 Ft /db-tól

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

Akril fürdőkád
• 140x140 cm
• sarok
304064

35.990 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/264280
https://www.praktiker.hu/start/index/280234
https://www.praktiker.hu/start/index/263751
https://www.praktiker.hu/start/index/298921
https://www.praktiker.hu/start/index/247177
https://www.praktiker.hu/start/index/237294
https://www.praktiker.hu/start/index/304075
https://www.praktiker.hu/start/index/220198
https://www.praktiker.hu/start/index/298925
https://www.praktiker.hu/start/index/307061
https://www.praktiker.hu/start/index/304064


+
ad 2017. 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.

Laminált padló 
„Euroclick”
• 1292x192 mm
• 1,98 m2/cs
• 1 csomag 4.552 Ft-tól
288852, 284832, 299122, 294059

2.299 Ft /m2-től

Szürke tölgy

449 Ft /m2

Padlóalátét 
„Profi floor”
• 5 mm vastag XPS
• tábla mérete:

1,2x0,5 m
• 6 m2/csomag

1 csomag: 2.694 Ft
Egész csomagban
értékesítjük!
294062

Laminált padló 
„Megafloor”
• 1292x192 mm 
• 2,48 m2/cs
• 1 csomag 5.454 Ft/tól
269646, 47, 301540, 313996

2.199 Ft /m2-től

Öreg tölgy Fehér Tölgy Almeria faColorado dió

31
kopás-
állóság

7 mm
vastagság

Lamináltpadló „Joy”
• 1286x194 mm
• 1,996 m2/cs

1 csomag: 5.387 Ft
265530, 294793

2.699 Ft /m2

Prato szilfaEdmonton tölgy

4 oldalon
„V” fugás

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

Laminált padló 
„Casa Dynamic"”
• 1286x160 mm 
• 2,057 m2/cs
• 1 csomag 6.169 Ft
300815, 16

2.999 Ft /m2

Brooklyn tölgyLorian tölgy

Laminált padló 
„Neutral” 
• 1286x194 mm
• 3,003 m2/cs

1 csomag: 4.652 Ft
265446

1.549 Ft /m2  

Tölgy

31
kopás-
állóság

6 mm
vastagság

399 Ft /m2

Padlóalátét „Smart”
• 3 mm vastag XPS
• 1,2x8,33 m 
• 9,996 m2/cs 

1 csomag: 3.988 Ft                                                         
• gyors, egyszerű lerakás                                                   
• remek ajzatkiegyenítés
• kiváló terhelhetõség                                                                                                        
• nem penészedik, 

nem szívja magába a vizet
Egész csomagban 
ér tékesítjük!
274866

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

Achen tölgy Rusztikus tölgy Méz tölgy

31
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

https://www.praktiker.hu/start/index/265446
https://www.praktiker.hu/start/index/269646
https://www.praktiker.hu/start/index/288852
https://www.praktiker.hu/start/index/265530
https://www.praktiker.hu/start/index/300815
https://www.praktiker.hu/start/index/274866
https://www.praktiker.hu/start/index/294062

