
ÜTŐS
ÁRAKKAL

KEZDJÜK AZ
ÚJ ÉVET!

2021. 01. 14. — 01. 25. — 2. kiadvány

KERESSE APPLIKÁCIÓNKBAN!

Légkompresszor „Tornado” *
• 1100 W (1,5 LE) • tartály: 24 L 
• nyomás: 8 bar 
• szívóteljesítmény: 198 L/perc 
314077

30.990 Ft /db

1.499 Ft /db

999 Ft /db

35.990 Ft /db-tól

31.990 Ft /db-tól

3.999 Ft /db

2.999 Ft /db

Elektromos  
forróvíztároló 
„Elnett Eco” *
• 50 L 1200 W

31.990 Ft/db 
• 80 L 1200 W

32.990 Ft/db 
• 120 L 1500 W

44.990 Ft/db 
• en.hat. o.: C
317729 

Termoventilátor *
• 2000 W • termosztáttal 
• 2 fűtési fokozat
• túlmelegedés elleni védelem
331412

Zöld növény mix 
• 12 cm-es cserépben
260633

1,5 méteres  
tömlővel és  

fúvópisztollyal
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328355

Abroncstartó „Góliát”
• falra szerelhetõ • acél • terhelés: max 130 kg • 122×81 cm
306514 Az abroncsok nem tartozékok!

24.990 Ft /db

20.990 Ft /db

Kerékpárlift
• helytakarékos • kíméli a gumikat • gyorsan,  
egyszerûen felszerelhetõ • magasság: max 4 m  
• teherbírás: max 20 kg
227123

3.999 Ft /db

3.199 Ft /db

Kerékpártartó „Góliát”
• falra szerelhetõ • acél • 46×20 cm 
• teherbírás: max 30 kg
306515

6.999 Ft /db

5.599 Ft /db

12.990 Ft /db-tól

10.990 Ft /db

13.990 Ft /db

10.990 Ft /db

Hegesztőmaszk *
• üveg automatikus elsötétedés ill. kivilágosodás 

funkcióval • ütésálló műanyag pajzs 
• a sötétedés mértéke DIN9-DIN13 érték 

között állítható • napelemes Li-ion akkuk 
• kikapcsolható elektronika (pl. köszörüléshez)
308348, 402657

Hidraulikus  
krokodilemelő
• teherbírás: 2 t
401505

109.990 Ft /db

94.990 Ft /db

Raklap- 
emelő 
„Hyundai”
• teherbírás: max 2000 kg 
• emelési magasság: 19,8 cm 
• teljes szélesség: 51 cm • villahossz: 115 cm
173630

Láncos emelő
• teherbírás: max. 2000 kg
• lánchossz: 3 m
• áttételes szerkezet
275948

Tűzoltó készülék
• oltásteljesítmény: 

34A,183B
• 6 kg-os 

1.666,50 Ft/kg
303292

17.990 Ft /db

15.990 Ft /db

14.990 Ft /db

9.999 Ft /db

Téli szélvédőmosó „Praktiker”
• -20 °C • 2 L 349,50 Ft/L
326308

799 Ft /db

699 Ft /db

Abroncstartó
• teljes magasság: 100 cm 
• poliészter takaróponyvával
338584 Az abroncsok nem tartozékok!

7.299 Ft /db

5.999 Ft /db

Kerékpártároló
• 3 állásos • horganyzott, időjárásálló 
• 70×32×26 cm • tartozék: a burkolathoz való 

rögzítéshez szükséges tipli és csavar
320968

11.990 Ft /db

9.999 Ft /db

21.990 Ft /db

17.990 Ft /db

Parkolásgátló lakattal
• horganyzott • 3 db kulccsal 
• 80×44×72 cm
306516

Példa kínálatunkból.  
A kedvezmények  
részletezését  
keresse az áruházi  
jegyzékben és  
webshopunkon!

Árumozgatók már  
5.999 Ft/db-tól!

20% kedvezmény  
akkumulátor töltőkre! *

Néhány példa kínálatunkból.  
A kedvezmények részletezését keresse  
az áruházi jegyzékben és webshopunkon!

319877 
337712, 401553

Néhány példa  
kínálatunkból.  
A kedvezmények  
részletezését  
keresse az áruházi  
jegyzékben és  
webshopunkon! 276745, 283364, 265710

20% kedvezmény  
Stanley szerszámtárolókra!

*                     A hulladékká vált elektromos és elektronikus termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható! 
Az átvétellel kapcsolatos részletekről, az esetleges kivételekről áruházainkban és honlapunkon www.praktiker.hu/elektronikai-hulladek-kezeles tájékozódhat.



MEGTAKARÍTÁS:

6.000 Ft44.990 Ft /db

38.990 Ft /db

-15%8.299 Ft /db

6.999 Ft /db

kisgép 
csatlakozóval

Na
tu

ra
l D

un
in

o 
tö

lg
y

M
es

ze
s 

sz
ür

ke
 tö

lg
y

He
rit

ag
e 

fa

Ho
m

ok
 tö

lg
y

To
sc

ol
an

o 
tö

lg
y

Fe
hé

r t
os

co
lan

o 
tö

lg
y

Sz
ür

ke
 v

in
st

ra
 tö

lg
y

Fe
hé

r v
in

st
ra

 tö
lg

y
Na

tú
r C

re
st

on
Fe

hé
r C

re
st

on
Pa

rk
et

t t
öl

gy
M

ur
om

 tö
lg

y
Li

vin
gs

to
n 

tö
lg

y
M

ur
te

n 
tö

lg
y

Em
po

ria
 tö

lg
y

La
us

an
ne

 tö
lg

y

3

Szerszámtartó  
övtáska „Topex”
• 100% poliészter 
• 21 megerősített zseb, kalapácstartó
• állítható derékbőség
317792   Szerszámok nélkül!

26.990 Ft /db

22.990 Ft /db

Munkapad
•  56×74,8×48 cm (összeállítva) 
• szorítópofa-nyílás: 14,5 cm 
• szorítópofahossz: 56 cm
312737

4.999 Ft /db

Univerzális  
gépállvány  
„Güde”
• összeszerelt méret: 110×90×50,5 cm • max. felfogatás:

450×850 mm • támaszgörgők kihúzhatósága: 0-340 mm 
• támaszgörgők magassága: 0-145 mm • teherbírás: max. 500 kg
318585

velúrbőr
11.990 Ft /pár

9.999 Ft /pár

9.999 Ft /db

8.499 Ft /db

3.499 Ft /db

2.999 Ft /db

2.599 Ft /pár

2.199 Ft /pár

Védősisak
• HD polietilén 
• állítható sisakkosár (53-62 cm) 
• -20°C és +50°C között használható
• többféle színben 
• EU szabvány: EN397
317792

Munkacipő  
• S1P SRA besorolás                                      
• acél betét, energiaelnyelő sarok                                             
•  antisztatikus, olaj és tüzelőanyag ellen védő, 

csúszásmentes járótalp
• talpátszúródás, behatolás elleni védelem
• különböző méretekben  
298875-82     

Munkanadrág „Neo”
•  65% poliészter  

+ 35% pamut                       
• Oxford szövet a térdeken                         
•  tripla varrás a kényes  

területeken               
•  térdvédő betét használatához  

kialakított zseb    
• különböző méretekben
298839-44

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

Univerzális 
porszívó  
„Stanley” * 
• nedves-száraz 

porszívózáshoz 
• 1200 W 
• tartály: 20 L-es 
• A képen 

látható 
tartozékokkal!   

329345

15% kedvezmény készleten lévő fém bejárati ajtókra! 

328820, 328784, 328940
Néhány példa kínálatunkból.  
A kedvezmények részletezését keresse az áruházi jegyzékben és webshopunkon!

15% kedvezmény egyes készleten lévő 8 mm-es HOME laminált padlókra!

338729 
338119, 321707 
321705, 321704 

Néhány példa  
kínálatunkból.  
A kedvezmények  
részletezését és az  
áruházi elérhetőséget  
keresse az áruházi  
jegyzékben és  
webshopunkon!



4

19
7 

cm

49
 cm

85 cm

19
0 

cm
33

 cm100 cm

19
0 

cm

33
,5 

cm120 cm

20% kedvezmény  
egyes munkalapokra! 

339396

A kedvezmény  
a 2600×600×28 mm-es  
munkalapokra vonatkozik. 
A kedvezmények részletezését keresse  
az áruházi jegyzékben és webshopunkon!

„Weber” 
falazóhabarcs
•  25 kg 35,96 Ft/kg
218417

999 Ft /zsák

899 Ft /zsák

„Praktibau”  
önterülő  
aljzatkiegyenlítő
• 25 kg 103,96 Ft/kg
310004

2.999 Ft /zsák

2.599 Ft /zsák

899 Ft /db-tól

549 Ft /db-tól

Gyalult fűrészáru
• lucfenyõ 
• 4 oldalon gyalult
•  különbözõ méretekben
272707
Az ár a legkisebb méretre vonatkozik!

25% kedvezmény  
WC-ülőkékre! 

Példa kínálatunkból.  
A kedvezmények részletezését 
keresse az áruházi jegyzékben  
és webshopunkon! 264271

20% kedvezmény kerámia WC-kre! 

Példa kínálatunkból.  
A kedvezmények  
részletezését keresse  
az áruházi jegyzékben  
és webshopunkon! 220203

Mosogató  
„Leda”
• gránit 
• grafitszürke 
• 67×44×15,2 cm
334559

39.990 Ft /db

20% kedvezmény  
tükrös szekrényekre! 

Példa  
kínálatunkból.  
A kedvezmények részletezését 
keresse az áruházi jegyzékben  
és webshopunkon! 310083

Alsószekrény 
„Sole”
• mosdóval 
• magasfényű

fehér • 1 fiók
• 62×49×43 cm 
• Csaptelep és

tükör nélkül!
336599

84.990 Ft /db

74.990 Ft /db

23.990 Ft /db

19.990 Ft /db

WC-tartály
• falsík alatti 313837

Fehér nyomólap
•  falsík alatti  

WC-tartályhoz 
• 4.999 Ft/db  313838 

Az elemek külön-külön  
vásárolhatóak meg!

Rusztikus  
fürdőszoba- 
bútor „Stefania” *
• mosdóval •  tükör oldalszekrénnyel, 

világítással en.hat. o.: A+ • Csaptelep nélkül!
234789

109.900 Ft /db

89.990 Ft /db

Fürdő- 
szobabútor 
„Gemma” *
•  mosdóval 
• tükör oldalszekrénnyel, 

LED-világítással, en.hat. o.: A++ - A • Csaptelep nélkül!
318845

114.900 Ft /db

99.990 Ft /db

149.900 Ft /db

119.900 Ft /db

Fürdő- 
szobabútor „Paola” *
•  márványlap, beépített mosdóval 
•  tükör oldalszekrénnyel és világítással,  

en.hat. o.: A++ - A • Csaptelep nélkül!
253479
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15% kedvezmény csempékre, padlólapokra! 

A kedvezmények részletezését keresse  
az áruházi jegyzékben és webshopunkon!

29.990 Ft /szett

24.990 Ft /szett

Zuhanyrendszer  
„Duschtraum”
•  3 funkciós kézi zuhanyfej 
• esőztető zuhanyfej 
• 40×100 cm •  150 cm-es

gégecső • fali tartórúd
263587

25% kedvezmény  
fürdőszobai textíliákra! 

Példa kínálatunkból.  
A kedvezmények  
részletezését keresse  
az áruházi jegyzékben  
és webshopunkon! 312728

15% kedvezmény  
zuhanykabinokra! 

Náhány példa kínálatunkból. A kedvezmények részletezését 
keresse az áruházi jegyzékben és webshopunkon! 259367, 332989

13.990 Ft /db-tól

11.990 Ft /db-tól

11.990 Ft /db-tól

9.999 Ft /db-tól

19.990 Ft /db-tól

17.990 Ft /db-tól

24.990 Ft /db-tól

22.990 Ft /db-tól

Csaptelep- 
család  
„Roma”
229452

Zuhanyfolyóka 
„Styron”
• többféle méretben 
• egyenes
• rozsdamentes ráccsal
401771

Íves acéllemez  
zuhanytálca „Mistral”
• 80×80 cm 11.990 Ft/db 
• 90×90 cm 15.990 Ft/db 
284715, 16

9.999 Ft /db-tól

8.999 Ft /db-tól

Acéllemez  
radiátorok
• többféle méretben
304114, 22

Elektromos  
vízmelegítő *
• teljesítmény: 

3,5, 4,4 vagy 5,5 kW 
• csak a csap kinyitásakor 

kapcsol be • akár 50%-os 
víz- és energiamegtakarítás
vízporlasztós perlátor 
alkalmazásával • en.hat. o.: A

303378

csapteleppel

Üzembehelyezés kijelölt szakszervizben. 
Az eladási ár nem tartalmazza az 
üzembehelyezési díjat.
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20% kedvezmény étkezőszékekre! 

302667, 400902

Néhány példa kínálatunkból.  
A kedvezmények részletezését  
keresse az áruházi jegyzékben  
és webshopunkon!

7.999 Ft /db

7.499 Ft /db

Dulux 
„Nagyvilág  
Színei”
• kiadósság: 

14 m2/L
•  1.499,80 Ft/L
257205

5 L 6.499 Ft /db

5.999 Ft /db

Dulux Classic White
• beltéri falfesték 
• kiadósság: 14 m2/L 
• pára- és légáteresztő 
•  599,90 Ft/L
293118

10 L 14 L5.299 Ft /db

4.999 Ft /db

Diszperziós belső fal-  
és mennyezetfesték
• kiadósság: 5-6 m2/L (2 rétegben) 
• egy vödör 140-168 m2 felület 

befestésére elegendő 1 rétegben 
• 357,07 Ft/L
307567

PTC fali  
fűtőtest *
• 1000/2000 W • ablaknyitás-érzékelés • időzíthető 
1. LCD-kijelző • 15.990 Ft/db 2. távirányítható • 19.990 Ft/db
338384, 87

18.990 Ft /db-tól

15.990 Ft /db-tól

1.

2.

92.990 Ft /db

74.990 Ft /db

Kandalló  
„Magic Stove”
• max 10 kW 
• füstcsőcsonk: 

120 mm, felső  
• hatásfok: max 87% 
• zománcozott részek 
• tűztér mérete: 

30×35×25 cm 
• 83,5×49×51 cm
322352

Kandalló 
„Thalia Nera Plus”
• max 6,5 kW 
• füstcsőcsonk: 

120 mm, felső 
• fűthető légtér: max 80 m3 
• hatásfok: max 76% 
• 82×43×36 cm
332189

45.990 Ft /db

39.990 Ft /db

Néhány példa kínálatunkból. A kedvezmények részletezését  
keresse az áruházi jegyzékben és webshopunkon! 400800, 313096

10% kedvezmény  
gardróbszekrényekre! 

10% kedvezmény íróasztalokra! 

304384

Példa kínálatunkból.  
A kedvezmények  
részletezését  
keresse az áruházi  
jegyzékben és  
webshopunkon!

Étkezőasztalok már 14.990 Ft/db-tól!

Példa kínálatunkból. A kedvezmények részletezését  
keresse az áruházi jegyzékben és webshopunkon! 338448

Cipősszekrény  
„Zapatero”
• 50×180,5×20 cm  
• tükrös ajtóval
275490 

35.990 Ft /db

29.990 Ft /db
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5.999 Ft /db-tól

3.999 Ft /db-tól

Rongyszőnyeg
• 60×80 cm 3.999 Ft/db 
• 60×140 cm 7.999 Ft/db 
• 100% pamut
337075, 77

Különböző
mintákkal

Torony 
ruhaszárító  
„Icaro”
•  3 szintes,  

30 m-es 
szárítófelület  
6.999 Ft/db 

•  4 szintes,  
40 m-es 
szárítófelület  
7.999 Ft/db

335503, 04

8.999 Ft /db-tól

6.999 Ft /db-tól

4.599 Ft /db-tól

3.499 Ft /db-tól

Fémkarnis  
szett „Leon”
• átmérő: 16 mm 
• antik sárgaréz/matt 

ezüst/rusztikus aranyszín 
• egysoros és kétsoros kivitel
• 150/200/250 cm • 150 cm, egysoros 3.499 Ft/db-tól
• 150 cm, kétsoros 5.499 Ft/db-tól • műanyag kiegészítőkkel
299260, 299265

Műanyag  
tárolók tetővel „Quasar”
• különböző méretekben és színekben 
• Az ár a legkisebb méretre vonatkozik. 

(4 L 32×20×10 cm)
259436

Párnák
1. Aloe párna • 50×70 cm 1.999 Ft  334627

 2. Eucaliptus párna • 50×70 cm 3.499 Ft  334628

3. Levendula párna • 50×70 cm 4.999 Ft  334631

1.299 Ft /db-tól

999 Ft /db-tól

2.499 Ft /db-tól

1.999 Ft /db-tól

1.

2.

3.

2.199 Ft /db-tól

Kókusz lábtörlők 
• 40×60 cm-től • többféle mintával 
319287, 338154

Deos 
páramentesítő 
„20S” *
• 53×38,5×30 cm
• 20 L/nap • 3 L-es víztartály 
338318

69.990 Ft /db

59.990 Ft /db

23.990 Ft /db

21.990 Ft /db

ORION grilles mikrosütő „OM-2018G” *
• 20 literes • mikro: 700 W, grill: 900 W • 9 fokozat
323873

32.990 Ft /db-tól

29.990 Ft /db-tól

Kürtős páraelszívó „Silverline Tricol” *
• 1 motoros • 3 fokozatos 
• 139-215 m3/h • 50 és 60 cm-es változat 
• fekete, fehér és inox színben • en.hat. o: D 
333665-670

17.990 Ft /db

14.990 Ft /db

Porzsák  
nélküli porszívó „Orion” *
• 700 W • automata kábel-

visszacsévélés • összetett 
szűrőrendszer • átlátszó portartály

318970

LED-izzóval, 
nyomógombbal és 
 fém zsírszűrővel

A
energia

C
porvisszabocsátás

76 dB
zajszint

B
porfelszedés 

padlón

D
porfelszedés 
szőnyegen

Acél  
háztartási  
létra 
• 2+1 fokos 

7.999 Ft/db
• 3+1 fokos 

8.999 Ft/db
• 4+1 fokos 

9.999 Ft/db
• 5+1 fokos 

15.990 Ft/db
329233, 35, 36, 331198

9.999 Ft /db-tól

7.999 Ft /db-tól

Gáztűzhely 
„Fiesta” 
• inox
• 50×60×85 cm 
• grill funkció
322340

76.990 Ft /db

72.990 Ft /db
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Miskolc Pesti út 7., 
a 3-as út mellett

Az árak az ÁFA-t igen, az egyéb szolgáltatások (pl. házhozszállítás, lapszabászat, üzembe helyezés stb.) költségeit nem tartalmazzák. A termékeket dekoráció nélkül árusítjuk. Kiadványunkban az akciós termékeket az áthúzott régi ár és az akciós új ár feltüntetésével jelöltük.             
A vásárlói kedvezmények nem vonhatók össze, az akciós, kiárusításos és a Tartósan Alacsony Áras  termékek áraiból további kedvezmény nem adható. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes, valamennyi képi anyagunk tájékoztató jellegű. Egyes termékeink szín- és mintaválasztéka 
áruházanként eltérhet. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. További termékeinkről, akcióinkról és a piktogramok jelentéséről tájékozódjon a www.praktiker.hu weboldalon! A Praktiker Kft. részére a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság által adott technikai azonosító: 
AA3327061.

Vevôszolgálat: +36-80-32-32-32
www.praktiker.hu E-mail: info@praktiker.hu

Nyitvatartás:
Hétfô-Szombat: 8:00-19:00 Vasárnap: 9:00-17:00

Zalaegerszeg
Balatoni út 10.

Szolnok
Felsô Szandai rét 1/A

Kaposvár 
Füredi út 99.

Békéscsaba 
Gyulai út 87.

Esztergom  
Dobogókôi út 41.

Szombathely
Rozsnyó út 1.

Pécs  
Makay István út 11.

Székesfehérvár
Balatoni út 44-46.

Debrecen  
Malompark, Füredi út 27.

Szeged  
Budapesti út 3.

Budapest XV. Városkapu u. 5., 
M3 Fóti úti leágazása

Budapest 
IX. Mester u. 87.

Budaörs Malomkô u. 3., 
az M1/M7 közös szakaszán

Vecsés  
Fô út 246-248.

Győr  
Szent Imre út 55.

Kecskemét  
Kurucz tér 7.

Nyíregyháza Orosi út 22-24.,
a 41-es út mellett

Budapest 
III. Bécsi út 136.

Budapest  
IV. Váci út 60-62.

Ø 60 cm

15% kedvezmény Rábalux lámpákra! *19.990 Ft /db

60 W, 3600 lm

LED mennyezeti lámpa „Lissabon” *
• 3000-6500 K 
• akrilkristály dísszel 
• állítható fényerő és színhőmérséklet
• beépített fényforrással, en.hat. o.: A
328338

4.999 Ft /db-tól

3.999 Ft /db-tól

LED  
mennyezeti  
lámpa „Stella” *
• 18 W, 1600 lm, 4000 K 
• csillageffektes búrával • 33 cm 
• beépített fényforrással, en.hat. o.: A 
327124

Néhány példa kínálatunkból. A kedvezmények részletezését  
keresse az áruházi jegyzékben és webshopunkon!

278236, 315690 
332089, 339095, 315870 
332150, 332052, 323839 
332165, 323847, 313375 
332151, 265074, 215293 
332047, 315703, 315720

15% kedvezmény kültéri lámpákra! *

317164 
291318, 330109, 332175 
293839, 326901, 326899

Néhány példa kínálatunkból. 
A kedvezmények részletezését  
keresse az áruházi jegyzékben  
és webshopunkon!

15% kedvezmény mennyezeti lámpákra! *

338057, 401515 
312300, 319029, 297920

Néhány példa kínálatunkból. 
A kedvezmények részletezését  
keresse az áruházi jegyzékben  
és webshopunkon!

1.899 Ft /db-tól

1.299 Ft /db-tól11.990 Ft /db

Slim  
LED-reflektor *
• 10 W, 800 lm, 

4000 K • IP65 
• fém lámpatest 
• beépített fényforrással, en.hat. o.: A
336862

CO riasztó „Fireangel” *
• tápellátás: beépített 

akkumulátor: 3 V, lítium 
• élettartam vége jelzés 
• készülék élettartam: 

7 év • LCD-kijelzős: 14.990 Ft/db
402897, 98

LED fényforrások már 399 Ft/db-tól! *

313883 
313887, 313888 
318560, 322035

Néhány példa kínálatunkból.  
A kedvezmények részletezését keresse az áruházi jegyzékben és webshopunkon!


