Festékek, tömítők, gyanták…

BÓNUSZ
PROGRAM
2018–2019

(2018.05.01-tól – 2019.05.01.-ig)

12 hónap ideje van az összes

bónusz fokozatos megszerzésére!

Új jól fogyó termékek 2018-2019-es pontgyűjtőben

GYŰJTSE A PONTOKAT
a KITTFORT Praha s.r.o. termékek eladásáért.
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Új ajá

Több pont
gyűjthető
- 2 pontos
termékek.
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K I T T F O R TÆ
BÓNUSZ PROGRAM 2018-2019
Termékeink folyamatos forgalmazásáért azonnali
jutalmakban részesülhet. Fantasztikus lehetőség az
ajándékutalvány segítségével vágyai teljesítésére.

A bónuszprogramba a köv
Falfestékek
COLORLINE®
színes és fehér
beltéri falfesték

FIGYELEM:
Az új pontgyűjtőben újdonságok, ismert jól fogyó
termékek és 2 pontos termékek is vannak.
Az ajándékok skáláját bővítettük az ALZA.hu
oldal ajándékutalványaival.
Érdemes ﬁgyelni a zsugoros rendelésekre – sok
esetben 2 pont gyűjthető be.

Kiszerelés: 100g teszter,
1L, 2,5L, 5+1/2L ingyen

Kiszerelés: 200g teszter,
1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg,
15+3 kg, 30 kg

Mélyalapozó
NANO és Univerzális

Mit kell tenni az ajándékok megszerzéséért? Hogyan
jutunk hozzá az ALZA ajándékutalványhoz?
Csak rendelnie kell a megszokott vagy új KITTFORT
termékeket a megbízható nagyker partnereinktől és
beragasztani a pontokat a pontgyűjtő füzetbe. Melyik
termékhez mennyi pont jár az a pontgyűjtő füzetben
megtalálható a termék melletti táblázatban. A pontok
a termékekre vagy az egységcsomagra fel vannak ragasztva.
A a terméket nem ismeri vagy több információra van
szüksége forduljon kereskedelmi képviselőnkhöz
Löw Tiborhoz 70/5272196,
e-mail: lowgabriella@seznam.cz aki szívesen ellátja
a szükséges információkkal vagy segédanyagokkal.

ÚJDONSÁG

Kiszerelés: 1 L, 3 L

2018
ÚJ KÜLSŐ

Colorline®
színező tinta

Kiszerelés: 100 g, 250 g, 500g

A pontgyűjtő füzetbe kell beragasztani a termékről begyűjtött
pontokat – a füzet letölthető a www.kittfort.hu oldalról is.
A 2 pontot ragassza be vízszintesen, így foglal el két helyet.
A pontgyűjtő füzetet – ha elérte a kívánt ajándékot –
bélyegezze le, a kijelölt helyen ikszelje be a kívánt ajándékot
esetleg mennyiségét és adja le a nagyker képviselőjének vagy
Löw Tibornak akik gondoskodnak az ajándék gyors
kiszállításáról.
Ha az ALZA ajándékutalványra gyűjt, ragassza be a szükséges
pontszámot a pontgyűjtőbe, jelezze igényét az utalványra és
az utalványt személyesen egy előre megbeszélt időpontban
átadjuk Önnek. Az utalványért olyan ajándékot vásárol
amilyet az ALZA.HU oldalon kiválaszt.
Ha az akciónk során bármikor elér kedvenc italához vagy
ajándékához azonnal jelezze igényét felénk, hogy minél
gyorsabban át tudjuk adni megérdemelt ajándékát vagy
italát.
Sikeres pontgyűjtést.

LATEX
univerzális latexfesték

Kiszerelés: 800 g, 2,5 kg

THERMOLINE®
hőszigetelő és páralecsapódás
gátló beltéri falfesték

Kiszerelés: 2,5 L
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ba a következő termékeinket soroltuk be:
Festékek és egyéb
bevonatok
Mészfesték

Kiszerelés:
6 kg (5 L), 12 kg, 20 kg (14 L)

AktivLak

Szintetikus
és hőálló festékek

Tömítők, ragasztók,
Ipari alapanyagok

Primaton®

Primaglett®

porfesték

extra fehér krém állagú
glett

Kiszerelés:
400 g, 2,5 kg

Kiszerelés: 2kg, 5 kg,
10+1 kg ingyen,
15+2 kg ingyen

AktivLazur®
ÚJ KÜLSŐ
2018

Kiszerelés:
0,75 L, 2,5 L

ProAktiv®

Lazurolaj

Keményfa

szeszes
fapác

egyrétegű, tartós,
beszívódó lazúr,
selyemfényű

ápolóolaj

ÚJ KÜLSŐ

A
ÚJ SZÍNTÁBL
Kiszerelés:
500 ml, 2,5 L,
400 ml spray
Kiszerelés: 0,35 l, 0,6 l

ALUKSYL®
szilikonos höálló festék

Kiszerelés:
80g, 400 g, 3 kg, 10 kg, spray 400 ml

Vízüveg

Kiszerelés: 500 g

Dekorációs
szintetikus festékek

Kiszerelés:
80g, 300 g, 3 kg, spray 400 ml

Samotpor

Kiszerelés: 0,75 L, 2,5 L

FAKITT® Proﬁ

Üvegezö kitt

folyékony fa

Proﬁ

Kiszerelés: 250 g, 500 g

Tapétaragasztó

Kiszerelés:
310 ml kartus, 700 g, 1 kg, 2 kg, 6 kg, 17 kg

Bordűrragasztó

folyékony és por alakú

Kiszerelés: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l

Primaragasztó
Proﬁ

Kiszerelés:
tubus 250 g, 310 ml kartus, 400 g, 2 kg, 4 kg

TRIOMAX®
lefolyó és
csővezeték
tisztító

Kiszerelés: 500 g

Kiszerelés: 1 kg

LAMIT 109

gyanta és lamináló szett

Kiszerelés: 500 g, 1 kg, szett

Kiszerelés: 1 kg, 3 kg, 250 g (por)

Epoxigyanta
1200

Kiszerelés: 400 g, 800 g

Kandalló

Rozsdamaró

üvegtisztító

extra

Kiszerelés: 500 g

Kiszerelés:
0,5 kg, 0,5 kg szórófejes, 1 kg, 5 kg

w w w. k i t t f o r t . h u

Kiszerelés: 450 g

Sósav 31%

Kiszerelés: 0,5 l, 1 l

FestékZabáló

Kiszerelés:
500 g, 5 kg, 10 kg, spray 500 ml

1
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B e lt é r i f a l f e s tékek
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beltéri diszperziós falfesték
színtartó
dörzsálló
lélegző formula
kiválóan takar
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Kiszerelés: 200g teszter, 1L, 2,5L, 5+1/2L ingyen

Csak 28 színárnyalat
a COLORLINE-ból
és 88 színárnyalat
ajánlható a vevőnek

Milyen előnyökhöz jut a COLORLINE® rendszer
forgalmazásával?
n A termék magas minőségű akril alapú, mikroszemcsés töltőanyagokkal,
amelyek rendkívüli takarást és kiadósságot eredményeznek.

p

n A termékek listaára és akciós ára kedvezőbb a konkurenciához képest, így
nagyobb árrés elérését teszi lehetővé.
n A korszerű téglalap alakú kiszerelés az eladótér gazdaságos kihasználását
eredményezi.
n A kiszerelés mérete lehetővé teszi a 18 cm festőhenger és a rács
használatát – „Csak kibontani és festeni“ .
n A COLORLINE egyrétegű színes falfestékeknél az ügyes keverésnek
köszöhetően kis készlet mellet nagy színválasztékot lehet tartani.
n A rendszerünkkel 88 színárnyalatot ajánlunk, de csak 28 színt kell
készleten tartani. Sok színárnyalat a vevő biztosan választ.
n Eredeti új küllem, amely felkelti a vásárlók ﬁgyelmét.
n A COLORLINE rendszer forgalmazását elősegítő érdekes és ﬁgyelem
felkeltő kellékek: állvány+display megvilágítással – 210 cm magas, 130 cm
széles, 45 cm mély, nyomtatott display – 210 x 120 x 40 cm – a
kihelyezés ﬁgyelemfelkeltő megjelenítésére
színkártya - 108 x 30 cm - felfüggeszthető – 40 színárnyalat
egyrétegű falfesték színkártya - 95x65 cm – felfüggeszthető vagy
kitámasztható
COLORLINE rendszer katalógus a felhasználóknak – ha nem dönt ma –
eldönti holnap otthon.

Miért forgalmazzam a COLORLINE® rendszert?
n különbözni a városban lévő konkurenciától – új színek, új termék, remek
árak 2016-ban
n javítani az árrésen 2016 – ban, nincs minden sarkon ugyanaz a termék.
n kevés alapszínnel – 28 – gazdag színválaszték - 88 – Kittfort minőségben.

... színek határok nélkül
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2 féle variációt terveztünk
a COLORLINE®
rendszer prezentálására.
1 Variáns
Színtábla - 95 cm magas 65 cm
széles állítható és függeszthető.
A színtábla mind a 64 színárnyalat
valós mintáját tartalmazza.
A színtábla 20 vödör COLORLINE színes
falfesték vásárlása esetén ingyenes.
Az első rendeléskor javasoljuk 2-2
vödör fehér falfesték vásárlását.

kos
A festékek o
bemutatása
res
= a vevő sike
a!
megszólítás

BÓNUSZ VARIÁNS 1
Színtábla

plný tón

1:1 s bílou

plný tón

1:1 s bílou

23

24

Kiwi

Liči

plný tón

1:1 s bílou

plný tón

1:1 s bílou

Zlatý písek

Skořice
plný tón

to
any
acchia
icsi, Ar
Kiwi, L cino, Latté M
c
Cappu

A Colorline állvány a TOP 10
legkedveltebb színárnyalatot kínálja
2,5L kiszerelésben.
Színárnyalatok: Vanília, Caﬀé Latte,
Napraforgó, Narancssárga, Mandarin,
Azúrkék, Korálpiros, Bordeaux, Hegyi
mező, Aloe Vera, Fehér

26
1:1 s bílou

latokk
,
a
y
n
r
, Fahéj
homo
színá

2 Variáns

25
plný tón

Új

22 pont

1:1 s bílou

27

28

Cappuccino

Latté Macchiato

Mindenkinek az első
44 db 2,5L kiszerelés
rendelése esetén
AZ ÁLLVÁNY INGYENES
UTOLSÓ ÁLLVÁNYOK

BONUSZ PROGRAM
Kiszerelés
200 g teszter
1,5 kg
2,5 L
5+1/2 L

db/zsugor
6 db
4 db
1 db
1 db

pontok
2 pont
2 pont
1 pont
1 pont

w w w. k i t t f o r t . h u

BÓNUSZ VARIÁNS 2
ÁLLVÁNY

44 pont

2

-
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B e lt é r i f a l f e s tékek

Dörzsálló fehér, beltéri fal és mennyezet festék.
Kiválóan takar, kiadós, jól színezhető, matt
lélegző felületű.

Kiszerelés: 200 g teszter, 1,5 kg, 4 kg,
7+1 kg, 15+3 kg, 30 kg

n fehérség 87%
- kiemeli a színes falakat
n dörzsálló

GYAKORLATIAS KISZERELÉS
elegendő térfogat a színezéshez

elegendő hely
a rácsnak
és a hengernek
18 cm

n kiválóan takar
n lélegző formula
n festhető fehéren vagy
színezve

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
200 g teszter
1,5 kg
4 kg
7+1 kg
15+3 kg
30 kg

db/zsugor
6 db
4 db
1 db
1 db
1 db
1 db

pontok
2 pont
2 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

... színek határok nélkül
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MÉLYALAPOZÓ NANO
speciális mélyalapozó festék
 extra mélyen behatol a felületbe
 egységesíti a felület nedvszívását
 növeli a festékek kiadósságát

1L
3L

+5 - 25 °C
BELTÉR/ KÜLTÉR FELVITELI HŐMÉRSÉKLET

FELVIHETŐ

ch

ia

NANO
te

A NANO mélyalapozó
részecskéi extra mélyen
behatolnak a felületbe javítva
annak a szilárdságán. Az állagot
az egyszerű felvitel
megkönnyítésére krémesre
alakítottuk ki. Nem folyik meg,
nem csepeg a szerszámokról.
A mélyalapozó hígítható vízzel
a táblázat alapján, növelve így
a kiadósságot.

nológ

Kiszerelés: 1 L, 3 L
AJÁNLOTT HÍGÍTÁS

KIADÓSSÁG

ÁLLAG

hígítatlanul
1L
hígítva 20 % vízzel
1 L + 0,2 L víz

20 m2

krémes

30 m2

krémes

hígítva 40 % vízzel
1 L + 0,4 L víz

2

krémes

gipszkarton, sima beton,
glettek

FELÜLET

TOVÁBBI HÍGÍTÁSOK

35 m

FELÜLET
erősen nedvszívó felületek
tégla, pórusbeton, vakolat

nedvszívó felületek:
durva beton, vakolat

kevésbé nedvszívó felületek:

KIADÓSSÁG

ÁLLAG

hígítva 1 : 3
1 L + 3 L víz

80 m2

folyékony

hígítva 1 : 5
1 L + 5 L víz

120 m2

folyékony

nedvszívó felületek:
durva beton, vakolatok

kevésbé nedvszívó felületek:
gipszkarton, sima beton,
glettek

BÓNUSZ PROGRAM

TÉRFOGAT

ÚJDONSÁG

Kiszerelés
1L
3L

2017-2018

db/zsugor pontok
4 db
2 pont
1 db
1 pont

MÉLYALAPOZÓ UNIVERZÁLIS
speciális mélyalapozó festék
 egységesíti a felület nedvszívását
 meggátolja a mikro repedések keletkezését
 növeli a festékek kiadósságát

1L
3L

+5 - 25 °C
BELTÉR/ KÜLTÉR FELVITELI HŐMÉRSÉKLET

FELVIHETŐ

TÉRFOGAT

Kiszerelés: 1 L, 3 L
AJÁNLOTT HÍGÍTÁS

KIADÓSSÁG

ÁLLAG

hígítatlanul
1L
hígítva 20 % vízzel
1 L + 0,2 L víz

20 m2

krémes

30 m2

krémes

hígítva 40 % vízzel
1 L + 0,4 L víz

2

35 m

ás

UNI

ka

al

Az univerzális mélyalapozó beltéri
és kültéri mélyalapozó festék.
Egységesíti a felület nedvszívását,
növeli szilárdságát, javítja a
festékek , ragasztók, tömítők
tapadását. A mélyalapozó állagát
úgy alakítottuk ki, hogy csepegés
mentesen egyszerűen lehessen
felvinni. A mélyalapozó hígítható
vízzel a táblázat alapján, növelve
így a kiadósságot.

l m az
FELÜLET

erősen nedvszívó felületek
tégla, pórusbeton, vakolat

nedvszívó felületek:
durva beton, vakolat

kevésbé nedvszívó felületek:
krémes

gipszkarton, sima beton,
glettek

KIADÓSSÁG

ÁLLAG

FELÜLET

hígítva 1 : 3
1 L + 3 L víz

80 m2

folyékony

hígítva 1 : 5
1 L + 5 L víz

120 m2

folyékony

TOVÁBBI HÍGÍTÁSOK

w w w. k i t t f o r t . h u

nedvszívó felületek:
durva beton, vakolatok

kevésbé nedvszívó felületek:
gipszkarton, sima beton,
glettek

4

-

5
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COLORLINE®
színező tinta

Colorline színező tinta kül- és
beltéri diszperziós, akril és enyves
festékek színezésére szolgál.
A színező tintát önmagában is
használhatjuk festékként, de csak
beltérben. 21 attraktív
színárnyalatban kapható, melyek
egymással is keverhetők.
Színtábla kérhető.

Kiszerelés: 100 g, 250 g, 500 g

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
100 g
250 g
500 g

db/zsugor
8 db
6 db
6 db

pontok
2 pont
2 pont
2 pont

LATEX

univerzális latexfesték

Az Univerzális latexfesték kül- és beltéri beton, vakolat,
üvegszálas tapéta, papírtapéta, gipszkarton festésére
ajánlott. A felület száradás után mosható, ezért ajánlott
a tisztaságra igényes felületek pl. iskola, étterem,
konyha, egészségügyi intézetek stb. festésére.

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés: 800 g, 2,5 kg

Kiszerelés
800 g
2,5 kg

db/zsugor pontok
4 db
2 pont
1 db
1 pont

... színek határok nélkül
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THERMOLINE®

2 /L
m
12
gben

hőszigetelő és páralecsapódás
gátló beltéri falfesték

e
két rét

THERMOLINE speciális vízbázisú, mosható falfesték
különleges vákuumos üveggolyócskákkal.
A Thermoline falfesték hófehér, vagy ragyogó
színárnyalatú, kiválóan takar, páralecsapódás gátló
és hőszigetelő beltéri falfesték. A bevonat lélegző
és megszűnteti a hideg falakat. Alakjuknak
köszönhetően az üveggolyócskák gátolják
a szennyeződések lerakódását.

A Thermoline®
hőszigetelő
képességének tesztje:
A házak makettjeit lefestettük
Colorline és Thermoline falfestékekkel.
A fűtés kezdete 10.00 hagyományos
izzóval.

A termokamera felvételei
a házak makettjeiről

Kiszerelés: 4 L

Minek köszönheti a Thermoline
ezeket a különleges tulajdonságait?
Különleges töltőanyag
n Az üveg visszaveri a hőt
n A vákuum a legjobb hőszigetelő
A festék vákuumos üveg golyócskák tartalmaz,
amelyek 70-100μm átmérőjűek.

A makett falán átjutó hő
képe 5 perc után.

A makett falán átjutó hő képe
10 perc után.

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
4L

w w w. k i t t f o r t . h u

db/zsugor pontok
1 db
2 pont

6
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Mészfesték
A Mészfesték aromatizált ásványi festék, fészerek,
spájzok és más higiéniát és tisztaságot igénylö
helységek festésére. Minden festés elött a festéket
fel kell keverni, ajánlott 2-3 vékony réteg felvitele.
A színezéshez ásványi pigmenteket ajánlunk
(Primaton).

G

Kiszerelés: 6 kg (5L), 12 kg, 20 kg (14L)

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
6 kg (5L)
12 kg
20 kg (14L)

db/zsugor
1 db
1 db
1 db

pontok
1 pont
1 pont
1 pont

Primaton – porfesték
A Primaton fényálló pigmentekböl és mészfestékek,
mész, fugázók, cementes vakolatok, betonkeverékek,
kapart vakolatok és más vízbázisú festékek és cement
vagy mész kötöanyagú termékek színezésére szolgál.
Az egyes színárnyalatok bármilyen arányban
keverhetök. Mész alapú anyagokba max 5%-ig
használható.

BÓNUSZ PROGRAM
62 x 45 cm színtábla

Kiszerelés
400 g
2,5 kg

db/zsugor pontok
4 db
1 pont
1 db
1 pont

... színek határok nélkül
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PONTGYŰJTŐ LAP

2018–2019

Bónuszok és pontok

(2018.05.01-tól – 2019.05.01.-ig)
Bohémia pezsgő 0,7L ............................................... 19 pont
Dolce gusto kapszula .................................................23 pont
Fernet keserű likőr 0,5L .............................................29 pont
Kofola üdítő 24x0,25L ............................................... 34 pont
Becherovka 0,5L ........................................................ 35 pont
Pepsi 24x0,25L ........................................................... 42 pont
Gambrinus sör 24x0,33L ......................................... 48 pont
Ballantines Whisky 0,7L ........................................... 49 pont
Tullamore Dew Whisky 0,7L .................................... 50 pont
Fernet keserű likőr 1L ...............................................51 pont
Becherovka 1L ........................................................... 52 pont
5000 forint ALZA utalvány...................................80 pont
Red Bull 24x0,25L ...................................................... 99 pont
Rémy Martin konyak 0,7L....................................... 100 pont
10 000 forint ALZA utalvány..............................150 pont
25 000 forint ALZA utalvány..............................350 pont

GYŰJTSE A PONTOKAT a KITTFORT termékek eladásáért
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Bohemia pezsgő
0,75L

Szerezzen tabletet, kávéfőzőt vagy sok más nyereményt

Dolce gusto kapszula

8

-

9
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K I T T F O R TÆ
25

26

27

28

29

30

Fernet keserű likőr
0,5L

31

32

33

34

35

24x Kofola 0,25 l

37

38

39

40

36

Becherovka 0,5 L

40

42

Pepsi 24x0,33L

43

44

45

46

47

48

Gambrinus sör
24x0,33L

49

50

Ballantines Whisky
0,7L

55

51

Tullamore Dew
Whisky 0,7L

56

52

Fernet keserű likőr
1L

57

53

54

59

60

Becherovka 1L

58
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PONTGYŰJTŐ LAP

2018–2019

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ALZA utalvány

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Szerezzen ALZA ajándékutalványt

10

-
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K I T T F O R TÆ
97

98

99

100

Red Bull
24x0,25L

101

102

Rémy Martin
- konyak 0,7L

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Je lö lj e be a ké r t a j á ndé kot :
19 pont - Bohémia pezsgő 0,7L
23 pont - Dolce gusto kapszula
29 pont - Fernet keserű likőr 0,5L
34 pont - Kofola üdítő 24x0,25L
35 pont - Becherovka 0,5L
42 pont - Pepsi 24x0,33L

Üzlet neve:

48 pont - Gambrinus sör 24x0,33L
49 pont - Ballantines Whisky 0,7L
50 pont - Tullamore Dew Whisky 0,7L
51 pont - Fernet keserű likőr 1L
52 pont - Becherovka 1L
80 pont - 5 000 forint ALZA utalvány

99 pont - Red Bull 24x0,25L
100 pont - Rémy Martin konyak 0,7L
150 pont - 10 000 forint ALZA utalvány

350 pont - 25 000 forint
ALZA utalvány

Bélyegző:

Kapcsolattartó:
Üzlet címe:
Telefon:
A résztvétel feltételei: A bónusz programban minden kiskereskedő partner részt vehet aki szerződéses nagykereskedő partnerünkkel üzleti kapcsolatban van.
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Primaglett®
extra fehér krém állagú glett

kg

/
1–1,2étm
egben
2

egy r

A Primaglett speciálisan kifejlesztett ﬁnom krémes
beltéri glett amellyel falak és mennyezetek
tökéletesen simára varázsolhatók. A glettet
felhordhatjuk szórással vagy rozsdamentes
glettvassal, 1-3mm-es rétegben. Megszilárdulás
után a felvitel ismételhetö. Gipszkarton hatás – ez
a Primaglett.

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
db/zsugor pontok
2 kg
4 db
1 pont
5 kg
1 db
1 pont
10+0,5 kg ingyen
1 db
1 pont
15+2 kg ingyen
1 db
1 pont

Kiszerelés: 2kg, 5 kg,
10+0,5 kg ingyen,
15+2 kg ingyen

LÉS
E
R
E
Z
S
I
K
S
ÚJ AKCIÓ
ŐL
2018.06.01-T

w w w. k i t t f o r t . h u
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AktivLazur®
AktivLazur - a tartós favédelem
NANO-UV plus gyorsan
száradó Lazúr és Alapozó
3 az 1 –ben

NANO

alapozó

NANO

NANO

lazúr

TECHNOLOGY

UV

AQUA

Kiszerelés: 200 g tester, 1,5 kg, 4 kg,
7+1 kg, 15+3 kg, 30 kg

viasz

FILTER

WATER RESISTANT

Az első NANO lazúr
FAHÁZ

KERÍTÉS

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
db/zsugor pontok
AktivLazur 0,75 l
4 db
2 pont
AktivLazur 2,5 L
1 db
2 pont

PERGOLA

BELTEREK

FORRADALMI ÚJÍTÁS

n könnyű alkalmazás – nem folyik
meg, szagtalan, kül- és
beltérben is alkalmazható
n UV szűrőt tartalmaz,óvja a fát
az időjárás viszontagságaitól és
a fakárosító gombáktól
n 18 színárnyalatban 0,75l, 2,5l
kiszerelésben, kiadóssága 911m²/l

INTERIÉR/EXTERIÉR
BELTÉR/KÜLTÉR

8-12 m2/0,75 L
... színek határok nélkül
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ProAktiv & AktivLak
a pácolt fa szépsége a lakk védelme
AktivLak S1002

AktivLak S1009

univerzális lakk
fafelületek fényes bevonására, polcok,
lambéria, faburkolatok, ereszaljak festésére

nyaralókra és hétvégi házakra nagy
fafelületek fényes bevonására: faházak,
ablakok, kerítések, pergolák
Kiadósság: 7 – 11 m2/l.
Kiszerelés: 0,6 l, 2,5 l

Kiadósság: 6 – 10 m2/l.
Kiszerelés: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l

AktivLak S1051

AktivLak S1119

epoxilakk - fényes és kemény bevonatot
képez bútoron, parafán, farostlemezen,
faborításokon...
Kiadósság: 6 – 10 m2/l.
Kiszerelés: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l

csónaklakk - csónakok és sportszerek fényes
bevonására, amelyek fából vagy fémbõl készülnek és az egész év folyamán esőnek vagy
nedvességnek vannak kitéve
Kiadósság: 7 – 10 m2/l.
Kiszerelés: 0,6 l, 2,5 l

ÚJ KÜLSŐ

ProAktiv

Új praktikus

szeszes fapác

színtábla

kül- és beltéri fafelületek színezésére
AktivLak és ProAktiv
színtábla 11x100 cm
ingyen a forgalmazóknak

Szeszes fapác fafelület megszínezésére, a fa
erezetének kiemelésére, matt fa jellegű
színárnyalatokban. Az egyes színárnyalatok egymással
is keverhetőek, így új egyedi színeket kapunk. 24
színárnyalatban gyártjuk. Befejezés képpen a felületet
színtelen UV-álló lakkal (Aktivlak S1002) kezeljük,
selyemfényű vagy fényes változatban.
Kiadósság: 10 – 14 m2/l. Kiszerelés: 0,5 l

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
Proaktív 500 ml - AKCIÓ
Aktiv lak S1002 0,35 l
Aktiv lak S1002 0,6 l
Aktiv lak S1009 0,6 l
Aktiv lak S1119 0,6 l
Aktiv lak S1051 0,35 l
Aktiv lak S1051 0,6 l

db/zsugor
6 db
8 db
4 db
4 db
4 db
8 db
4 db

pontok
2 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

w w w. k i t t f o r t . h u
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Lazurolaj
egyrétegű, tartós, beszívódó lazúr,
selyemfényű
n mélyen beszívódik a fába természetes
n
n
n
n

olajoknak köszönhetően
nem képez lepergő réteget
a csúcsminőségű pigmenteknek hála
kiválóan véd az UV sugárzással szemben
már egy rétegben 5-7 éves élettartamot
biztosít - felhasználói tapasztalatok alapján
kiemeli a fa természetes szépségét
és lehetővé teszi a fa légzését

BÓNUSZ PROGRAM

2
15 m /L

FAHÁZ

PERGOLA

Kiszerelés
0,75L
2,5L

KERÍTÉS

db/zsugor pontok
6 db
2 pont
1 db
1 pont

LAMBÉRIA

Keményfa ápolóolaj
Természetes olajok keveréke a fa védelmére, erezetének
kiemelésére kül- és beltérben egyaránt. Alkalmazható bútorokra,
faborításokra, pergolákra stb. Óvja és ápolja a fát egy lépésben.
Kiemeli a fa erezetét, óvja az időjárás viszontagságaitól,
meggátolja a fa jellegzetes beszürkülését, mélyíti a fa
természetes színárnyalatát. A fa felületének selymes fényt
kölcsönöz, óvja a kopástól, víztől.
Kiszerelés: 500 ml, 2,5 l, 400 ml spray

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
0,5L
2,5L
400 ml spray

db/zsugor
6 db
1 db
6 db

pontok
1 pont
1 pont
1 pont

... színek határok nélkül
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ALUKSYL szilikonos höálló festék
Az Aluksyl max. 500°C-nak kitett fémfelületek, pl. kipufogók,
kályhacsövek, kandallók festésére alkalmazható. A felületet
rozsdamentesítjük és zsírtalanítjuk, majd gondosan
felkeverjük a festéket és ecsettel vagy szórással felvisszük 12 réteget, ezután pedig 5 órát száradni hagyjuk, majd
fokozatosan felmelegítjük a felületet, aminek révén a festék
ráég (legalább 15 percig 250°C szükséges). Kiadósság: 0,60,8m²/100 g, 1,2 m2/ 400 ml spray. Oldószere: szintetikus
hígító, Színárnyalatok: 0199 fekete, 0910 ezüst, 0340 réz

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
80 g
400 g
3 kg
10 kg
400 ml spray

db/zsugor
6 db
6 db
1 db
1 db
6 db

pontok
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont

Kiszerelés:
80g, 400 g, 3 kg, 10 kg, spray 400 ml

Dekorációs szintetikus festékek
Szintetikus fedőfesték fémre, fára, kül- és beltérben.
Festés előtt ajánlott gondosan felkeverni, vagy szórás
előtt át is szűrni, majd a letisztított, száraz, zsírtalan
felületre felvinni egyenletesen, egy vagy ha szükséges,
két rétegben. Kiadósság: 0,6-0,8m²/100g, 1,2 m2/ 400 ml
spray. Oldószere: szintetikus hígító, Színárnyalatok: 0960
arany, 0910 ezüst, 0340 réz

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
80 g
300 g
3 kg
400 ml spray

db/zsugor
6 db
6 db
1 db
6 db

pontok
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
Kiszerelés: 80 g, 300 g, sprej 400 ml, 3 kg

w w w. k i t t f o r t . h u
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Fakitt Proﬁ

Üvegezö kitt Proﬁ

Finom krémes állagú, vízbázisú tömítö, fa
és farostlemez réseinek, repedéseinek,
hibáinak javítására, de akár fal illetve
gipszkarton felületeken is megállja
a helyét. Kül- és beltérben is használható,
0,5mm-4mm-es vastagságig. Kültérbe
javasoljuk azonnal átfesteni. Csiszolható
és átfesthetö.

Univerzális olajos tömítö mely ablaküvegek
fém- és fa keretbe helyezéséhez szolgál.
Alkalmazáskor a tömítö jól tapad és
könnyen kezelhetö. Két színárnyalatban és
több kiszerelésben kapható. A felülete
száradás után átfesthetö szokványos
anyagokkal.

Kiszerelés: 250g, 500g

Kiszerelés: 310 ml kartus,
700 g, 1 kg, 2 kg, 6 kg, 17 kg

BÓNUSZ PROGRAM

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
250 g
500 g

Kiszerelés
700g
1 kg
2 kg
310 ml kartus

db/zsugor pontok
6 db
2 pont
8 db
2 pont

db/zsugor
8 db
6 db
4 db
6 db

pontok
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont

Vízüveg

Samotpor

A vízüveget adalékként
alkalmazzák
malterkeverékekbe,
fagyállóság biztosítására
/-3C- fokig/, samotporral
keverve égésterek javítására,
valamint tojások
tartósítására használatos.

A Samotpor égésterek falazatának javítására szolgál.
5 rész Samotporhoz 2 rész vízüveg és 1 rész víz
szükséges /pl. 500 g samotpor 200g vízüveg 100g víz/.
A sérült falazatot megnedvesítjük vizzel, kitöltjük
a Samot falazóval és elsimítjuk. A javítást 12-24 óráig
száradni hagyjuk. Azután enyhe tüzön befejezzük
a szárítást. Höálló 1350C-fokig.
Kiszerelés: 1 kg

Kiszerelés: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
0,5 L
1L

db/zsugor pontok
8 db
1 pont
6 db
1 pont

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
1 kg

db/zsugor pontok
15 db
2 pont

... színek határok nélkül
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Tapétaragasztó

Bordűrragasztó

folyékony és por alakú tapétaragasztó
Hagyományos tapétaragasztó papírtapéta falra, vakolatra, fára,
farostlemezre. A ragasztó használatra kész állapotban van,
szükség esetén vízzel higitható. A ragasztót javasoljuk alaposan
felrázni és átönteni vödörbe. A ragasztót a tapétára ecsettel
egyenletesen hordjuk fel kb. 0,1 l ragasztót 1m2-re. A kiszerelés
kb. 10-30 m2 felületre elegendö.

Készre kevert, azonnal használható
bordűrragasztó. Dekorációs bordűröket
ragaszt falra, vakolatra, fára, farostra,
papírra stb.-re. Szükség esetén vízzel
hígítható. Kiadósság: 10 cm széles bordűr
esetén 35-40 m hosszra elegendő.
Munkamenet: A ragasztót csak felkeverjük
és ecsettel felvisszük a kívánt felületre.

Kiszerelés: 1 kg, 3 kg

Kiszerelés: 450g

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
250 g por
1L
3L

db/zsugor
20 db
6 db
1 db

pontok
1 pont
1 pont
1 pont

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
450 g

db/zsugor pontok
4 db
1 pont

Primaragasztó Proﬁ
A Primaragasztó univerzális diszperziós ragasztó
kerámia, üveg, fa, müanyag csempe, ill. járólap beltéri
ragasztására. Használható mozaik parketta és
hungarocell ragasztására is. Ragasztható beton,
habosított beton, gipszkarton stb. felületre.
Kiszerelés: tubus 250 g, 310 ml kartus, 400 g, 2 kg, 4 kg

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
250g tubus
310 ml kartus
2 kg
4 kg

w w w. k i t t f o r t . h u

db/zsugor
6 db
6 db
4 db
1 db

18

pontok
2 pont
2 pont
2 pont
1 pont
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LAMIT 109 gyanta

Epoxigyanta 1200

Univerzális poliészteres, kétkomponensű gyanta üvegszálszövetes eszközök (csónakok, medencék, autóalkatrészek stb.) javítására. Fontos, hogy csak annyit keverjünk be amennyit 20
perc alatt 20°C-fokos hőmérsékleten fel tudunk használni.
15°C-fok alatt ne használjuk a gyantát, mivel a szilárdulás
hosszú ideig tart ami ront a javítás minőségén. Keverési arány:
100 rész gyantához 2 rész edző. Nyitott idő: 15 perc

Használható ragasztó, glett és tömítö elöállításához. Ragaszt
fém, üveg, kerámia, porcelán, fa, beton, és más felületeket. Ha
a ragasztott felületet szilárdulás után többször átmossuk vizzel
majd 3% citromsav oldattal, megfelel az élelmiszer ipari
elöírásoknak. Szilárdulás után a felület hagyományos
festékekkel átfesthetö.
Kiszerelés: 400g, 800g

Kiszerelés: 500g, 1 kg

BÓNUSZ PROGRAM

BÓNUSZ PROGRAM

Kiszerelés
500 g
1 kg

Kiszerelés
400 g
800 g

db/zsugor pontok
4 db
2 pont
4 db
2 pont

Lamit Lamináló szett

Sósav 31%

A szett üvegszállal erösített epoxigyantás hajók, medencék,
sporteszközök, autólökhárítók és más alkatrészek javítására
szolgál. A sérült felületet elöször gondosan letisztítjuk, és
megcsiszoljuk. A szükséges mennyiségü poliészterhez amit kb.
15 perc alatt 20 C-fokos hömérsékleten fel tudunk használni
2% edzövel összekeverjük. 15C-fok alatt ne használjuk a
szettet, mivel a szilárdulás hosszú ideig tart ami ront a javítás
minöségén.

Alapvetö vegyipari nyersanyag,
általánosan ismert
felhasználással, pl. vízköoldás,
lefolyó tisztítás.

db/zsugor pontok
4 db
2 pont
4 db
2 pont

Kiszerelés: 0,5 l, 1 l

Kiszerelés: 500 g

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
500 g

db/zsugor pontok
4 db
2 pont

BÓNUSZ PROGRAM
Kiszerelés
0,5 L
1L

db/zsugor pontok
8 db
1 pont
6 db
1 pont

... színek határok nélkül
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TRIOMAX

Kandalló üvegtisztító

A Triomax extra erős lefolyó és csővezeték tisztító.
A Triomax gél bármilyen lefolyó tisztítására alkalmas.
A Triomax granulátum extra erejének köszönhetően
bármilyen dugulást elhárít. Alumínium lefolyócsövekre nem
ajánlott.
Kiszerelés:
Triomax Gél 500ml
Triomax granulátum 500g

Kandalló és kandalló betét
üvegfelületeinek tisztítója,
extra erős hatásfokkal.
Javasoljuk tűzhely, sütő, grillezők,
kerti rostélyok, fritőz stb.
zsírtalanítására is.
Makacs szennyeződések esetén
javasoljuk a tisztítást áztatással
(1:2 rész) előkezelni. A készítmény
a tisztított felületeket óvja, fényesíti
és kellemes illatot ad.
Kiszerelés: 500g szórófejes

BÓNUSZ PROGRAM

BÓNUSZ PROGRAM

Kiszerelés
500 g
500 ml

Kiszerelés
500 g

db/zsugor pontok
10 db
2 pont
10 db
2 pont

db/zsugor pontok
8 db
2 pont

Rozsdamaró

FestékZabáló

Nagy hatásfokú öblítés mentes rozsdamaró hatásfok növelö
adalékkal. A rozsdamarásra szánt felületet elöször
mechanikusan áttisztítjuk, majd a felkevert rozsdamaróval
kezeljük /felvitel ecsettel, szórással, mártással/ erös korrózió
esetén a rozsdamarást 2-3-szor megismételjük. Mártás
esetén a szükséges idö 5 perc /a rozsdamaró hatása kékes
fekete elszínezödésben nyilvánul meg/.

Rendkívül hatékony, univerzális festék eltávolító gél.
Használható olaj, szintetikus, epoxi, poliuretán, diszperziós
festékek eltávolítására fém, fa, beton és egyébb felületekről.
Kiszerelés: 500 g, 5 kg, 10 kg, spray 500 ml

Kiszerelés:
0,5 kg,
0,5 kg szórófejes,
1 kg, 5 kg

BÓNUSZ PROGRAM

BÓNUSZ PROGRAM

Kiszerelés
500 g (500ml)
5L
10 L
500 ml spray

Kiszerelés
db/zsugor pontok
0,5 kg
9 db
2 pont
0,5 kg szórófejes
6 db
2 pont
1 kg
8 db
2 pont
5 kg
1 db
2 pont

w w w. k i t t f o r t . h u

db/zsugor
6 db
1 db
1 db
6 db

pontok
2 pont
1 pont
1 pont
2 pont
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A Kittfort Praha s.r.o. cseh családi vállalkozás, amely 1993 óta működik
Európa különböző piacain. Gazdag termék kínálatának köszönhetően
jelentős gyártónak számít tömítők, ragasztók, gyanták, színezők,
építőanyagok és ipari vegyszerek piacán.
Társaságunk a felsorolt termékkörökben élvonalbeli nem csak a cseh és
a szlovák piacon, hanem a Magyarországon és Bulgáriában is.
Közeljövőben a lengyel, orosz és ukrán piacok felé nyitunk.
Vásárlóink részére könnyen értékesíthető termékskálát kínálunk, amelyet
igyekszünk állandóan bővíteni és tökéletesíteni. Jelenleg partnereink
több mint 600 gyártott tételből válogathatnak a már megszokott magas
minőségben.

Új termékeinket megszokott nagykereskedő partnereiktől rendelheti meg.
Ha további infókra van szüksége hívja kereskedelmi képviselőnket Löw Tibort a 0670 5272196 –os telefonszámon, vagy keresse termékeinket a www.kittfort.hu oldalon.

