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plan 250€
renova

PER LA TEVA ANTIGA
BANYERA

11,95€
13,95€

/m2

Rajola
ISVUD RELLEU 3D
31x45cm

banys?

persones

“Amb el nostre planrenova
et fem un descompte
de fins a 250€
per la compra d’una nova
mampara, plat i aixeta ...”

col·lecció BANYS

plan150€
renova

PER LA TEVA
ANTIGA BANYERA

BOX STANDARD RENOVA
La oferta inclou:
- Mampara transparent o		
serigrafiada SENSAI II.
- Plat acrílic PORTA.
- Conjunt dutxa monocomandament
SENTA.

DUTXA

PVP

-150€

70x100cm

497€

347€

70x120cm

569€

419€

70x140cm

630€

480€

70x150cm

661€

511€

70x160cm

692€

542€

70x170cm

714€

564€

80x120cm

586€

436€

80x140cm

643€

493€

80x150cm

671€

521€

80x160cm

696€

546€

80x170cm

723€

573€

80x180cm

743€

593€

El nostre top vendes SENSAI II
renovada, nous perfils horitzontals
més fins, de 4cm, per entrar i sortir
més còmodament de la dutxa.

*Plat vàlvula inclosa.

Afegeix un conjunt de dutxa
termostàtic a l’oferta per +110€

Vols que t’ho instal·lem?
*Consulta serveis a la pàg. 29
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*imatge no contractual

producte

easy clean

plan 250€
renova

PER LA TEVA
ANTIGA BANYERA

BOX LUXE RENOVA
La oferta inclou:
- Mampara transparent o
serigrafiada PASO sense perfil inferior.
- Plat de resina antilliscant
GRIP de color blanc, beix
o antracita. Conjunt dutxa
monocomandament SENTA.

DUTXA

PVP

-250€

70x120cm

853€

603€

70x140cm

947€

697€

70x150cm

992€

742€

70x160cm

1.013€

763€

70x180cm

1.057€

807€

80x120cm

857€

607€

80x140cm

963€

713€

80x150cm

1006€

756€

80x160cm

1.039€

789€

80x180cm

1.117€

867€

*Plat vàlvula no inclosa.

Sempre és important la seguretat, i més
quan s’està a punt d’augmentar la família,
la mampara PASO et permet entrar i
sortir fàcilment de la dutxa perquè no té
cap perfil inferior, a més el plat GRIP és
antilliscant.

Afegeix un conjunt de dutxa
termostàtic a l’oferta per +110€

Vols que t’ho instal·lem?
*Consulta serveis a la pàg. 29
GAMMA.CAT / 3

col·lecció BANYS

“ cuidem els detalles, solucions per al teu dia a dia...
banys complets que s’adapten a tu”
1. new
Conjunt 80cm MATTY. 239€.
Tattom. Moble a terra MATTY
de 80x45cm, nou color roure
cambrian, lavabo de porcellana
CODIGO II i mirall amb la part
posterior de fusta de 80x90cm.
Interior del moble igual que el
color i la textura de l’exterior.
Calaixos i portes amb tancament
esmorteït i extracció total.

199€
des de

19,95€
Porta-rotlles ACERO
Acer inox.

Plat HIDRA
Blanc

70x100cm.
Disponible de 100cm a
200cm. Vàlvula no inclosa.

Aquest plat és de resina, té un
tacte molt agradable pels teus
peus, i, com és extraplà, et
permet entrar i sortir de la dutxa
tranquil·lament.

49,95€

289€

Aixeta ZACK

Sanitari STARTON
Compacte 61cm

...el nostre sanitari
STARTON de format
compacte és ideal per a
espais reduïts.

Completa el teu bany...
Tamboret blanc 26,95€.

27,95€

LLum dutxa IP65
Inclou halogen 35W.
Vols que t’ho instal·lem?
*Consulta serveis a la pàg. 29
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especial per a
zones de raigs
d’aigua.

109€

Bidet STARTON
Compacte 54cm

139€
Conjunt dutxa SENTA
Monocomandament

99€
Aplic ION
80 cm

Dóna un nou ús al
prestatge de dutxa
utilitzant-lo com un
prestatge, així tot el teu
bany estarà combinat.

189€

55€
Penjador triple
BLACK&WHITE

49€
Prestatge
BLACK&WHITE
Raconer

Mampara GLASS
100x190cm. Transparent

179€
Radiador SUKI
Elèctric 500W. 83x50cm

49,95€
Aixeta
SENTA

69,50€
Radiador TOJAR
Aigua 338W. 79x50cm

15€
Dosificador

9€
Sabonera
Si col·loques una mampara
transparent en un bany
petit, tindràs més sensació
d’amplitud.

239€
Plat HIDRA
120x70cm.

239€

1. Conjunt MATTY
Moble 80cm, lavabo i mirall

5 m2 aprox.

1.145€

289€
114,50€

*al mes
Conjunt 80cm MATTY
Aixeta SENTA
Mampara GLASS 100x190cm
Plat HIDRA 120x70cm
Conjunt dutxa SENTA
Sanitari GIRO

Paga-ho en 10 mesos sense interessos *Consulta finançament a la pàg. 29

Sanitari GIRO
Carenat a paret
producte

eco

25€
Escombreta
GAMMA.CAT / 5

col·lecció BANYS
59,95€
Aplic PULSAR

249€
Columna PEN
Hidromassatge

45€
Auxiliar ZOOM

35€
Tovalloler KABLE
30 cm

49,95€
Aixeta 02

399€

Conjunt ZOOM
Moble 80cm, lavabo i mirall
Tattom. Moble suspès 80x46cm, casc color blanc i frontals en
, lavabo de porcellana centrat,
6 colors a triar
dreta o esquerra i mirall. Calaixos fabricats en Long Life
System® gran capacitat, tancament esmorteït i extracció total.

Descobreix les novetats de
ZOOM per aquest any.
Noves mides i nous frontals
amb portes ...perquè
encara puguis gaudir més
del teu bany :)
Crea el teu propi moble
personalitzat, tria el color,
combina’ls entre ells...
Infinitat de possibilitats.

547€
Mampara NOVA
100x70cm. Transparent

199€
Plat HIDRA
100x70cm.

7 m2 aprox.

1.444€

144,40€

*al mes
Conjunt 80cm ZOOM
Aixeta 02
Mampara NOVA
Plat HIDRA 100x70cm
Columna hidromassatge PEN

Paga-ho en 10 mesos sense interessos *Consulta finançament a la pàg. 29
*imatge no contractual
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Canvia la teva banyera
per un plat de dutxa.

1
des de

899€

Sèrie PRIVILEGE
100x70cm
Una solució ràpida i
estètica que s’adapta
al teu bany.
2

Sèrie PRIVILEGE.
Pissarra o Bricks des de
899€.
Fiora. Plats de dutxa i panells
decoratius per adequar la
zona de dutxa. Instal·lació
fàcil i sense obra. Perfecte
per a substituir l’espai de la
banyera, sense ceràmica i
canvi de les preses d’aigua.
Plat de dutxa i panells de
revestiment amb el mateix
acabat. 8 colors diferents.
Panels de 220cm d’alçada i de
70 a 100cm d’ample, múltiples
combinacions. Es poden utilitzar
en vertical o horitzontal. Plats i
panells ajustables al centímetre.
Acabat llis des de 995€.

3

Sense cops
...tapa amb
tancament
progressiu.

producte

eco

Radiador FUNKY
90x50cm

229€ Aigua.
349€ Elèctric

299€

Sanitari ERA
Carenat
Irsap. Radiador
tovalloler, preu color
blanc. Altres mides
i colors, consultar
preus.

Detergent
anticalç.
6,95€.

Netejador
de juntes.
7,95€.

Només necessites
connectar aquest
equip de dutxa
directament a
l’aixeta.

producte

eco

Neteja a fons totes les
superfícies del bany.

Neteja les juntes sense
danyar-les ni deteriorar-les.

Completa el teu bany ...
Conjunt dutxa NET. 79€. Sense aixeta.
GAMMA.CAT / 7

col·lecció BANYS
1. Mampara PLUS EVOLUTION.
des de 499€.
Duscholux. Frontal 2 portes
corredisses sense guia inferior.
Perfil plata mat pm. Vidre
transparent 5 mm. Guia inferior
autonetejable. Obertura mitjançant
perfils tiradors integrats a les
portes. Alçada 1900mm.

producte

eco

Gaudeix de la pluja
a casa amb aquesta
pinya de 30cm!

69€
Aplic ION
50 cm

39,95€
Porta assecador
DOTT

Sense cops
...tapa amb
tancament
progressiu.

49,95€
Aixeta SENTA

349€

Conjunt
dutxa
SENNA +
Termostàtica
Alçada regulable

Calaixos amb
tancament
esmorteït
i extracció
total.

Completa el teu bany...
Sanitari ODEON UP COMPACTO
299€.
Bidet ODEON UP COMPACTO
85€.
Només 60cm de fons.
66,50€
*al mes

2. Conjunt LOOK. 459€.
Royo. Moble 45x90cm suspès de
2 calaixos + 1 porta. Nou lavabo
ceràmic Helios 45x90cm.
Mirall 90cm. Nou aplic Lucce 30cm
llum LED. Sistema de tancament
Soft Close a les portes i calaixos.
Acabats polilaminats. Interior
dels mobles en acabat Mokka.
Organitzador al calaix superior. En
.
tres acabats diferents
Amb lavabo acrílic Salone 489€.

Paga-ho en 6 mesos sense interessos

*Consulta finançament a la pàg. 29
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399€

Conjunt SENYA
Moble 80x46cm, lavabo i mirall

El flexo és de PVC,
no s’enrotlla ;)

24,95€

Tamboret TRIO

35€

Porta-rotlles
i escombreta

35€

Tovalloler doble

26,95€

Porta-rotlles
i escombreta

promoció

FeelNet3D -30%

des de

499€

1. Mampara
PLUS EVOLUTION
Frontal i 2 portes
corredisses
Vidres amb FeelNet3D
tractament antigotes i
tancament magnètic.
Disseny que no utilitza
guia inferior.

459€

2. Conjunt LOOK
Moble 90cm, lavabo,
mirall i aplic.
*Promoció indivisible, no es podrà demanar la mampara sense el FeelNet3D.

Solució perfecta,
còmoda i fàcil per
tenir el sabó a mà.
Penja’l de l’aixeta... i
llestos.

producte

eco

41,95€
29,95€

Contenidor SLIM
Per a qualsevol aixeta.

79€

Aixeta dutxa SENNA
Termostàtica.

189€

Conjunt barra
NEW TEMPESTA
100

Aixeta dutxa
GROHTHERM 1000
Termostàtic.
GAMMA.CAT / 9

col·lecció BANYS

69€
Aplic ION
50 cm

14,50€/m2
Ceràmica CONTRACT
Perla

15,95€
Eixugavidres
349€
Mampara
IMAGO
64,95€
Aixeta
STILO

349€
Sanitari DECO
Carenat a paret
Calaixos amb
tancament esmorteït i
extracció total.

85€
Tamboret
ANDREA HOUSE

91,50€

8 m2 aprox.

1.940€

Conjunt 80cm ANGLET
Aixeta STILO
Mampara IMAGO
Plat HIDRA 70x140cm
Conjunt dutxa EMO
Sanitari DECO

549€
194,80€
*al mes

Paga-ho en 10 mesos sense interessos *Consulta finançament a la pàg. 29
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*al mes

1. Conjunt ANGLET
Moble 80cm, lavabo i mirall

Vols que t’ho instal·lem?
*Consulta serveis a la pàg. 29

Paga-ho en 6 mesos sense interessos

*Consulta finançament a la pàg. 29

1. Aixeta EUROSTYLE NEW.
Lavabo 89,95€.
Bidet 99,95€.
Dutxa 109€.
Bany 135€.
2. Aixeta EUROCUBE.
Lavabo “S” 149€.
Bidet “S” 165€.
Dutxa 179€.
Bany 209€.

producte

eco

389€

359€

+

Termostàtica
Ruixador
36x24cm
Derivador
integrat
a l’aixeta

419€
Conjunt dutxa
EUPHORIA
SYSTEM 180.
Ruixador 18cm.

249€

3. Aixeta EUROSMART NEW.
Lavabo “S” 69,95€.
Lavabo “L” 129€.
Bidet 79€.
Dutxa 79€.
Bany 89€.

Conjunt dutxa
NEW TEMPESTA
COSMO 160.
Ruixador 16cm.

Conjunt
dutxa
EMO +

299€
Conjunt dutxa
NEW TEMPESTA
COSMO 160.
Monocomandament.

PACK ZIRANO
DUTXA + AIXETA
Monocomandament.

Completa el teu bany...
Prestatge COOPER 29,95€.
Adaptable a qualsevol conjunt de dutxa.
No necessita instal·lació. Lleixa de plàstic
ABS amb reixeta de goma. Vareta de llautó.

59,95€
Aixeta
O2 XL
producte

eco

Aixecant la palanca del centre, només
s’obra l’aigua freda, evita que la caldera
s’encengui innecessàriament.

89,95€

1. Aixeta
EUROSTYLE NEW
producte

eco

149€

69,95€

2. Aixeta
EUROCUBE

3. Aixeta
EUROSMART
NEW

producte

producte

eco

eco
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col·lecció CUINES

Forns iQ700. Cuina en la meitat
de temps.
¿T’agradaria gaudir del plaer de no fer la
compra ni el sopar durant una setmana?
Des del 15 de març fins al 31 d’octubre, per la
compra d’un forn iQ700 amb varioSpeed, de regal un foodKit Siemens.
Un xef especialitzat triarà els millors ingredients,
els més frescos i sans, i elaborarà un menú amb
receptes avantguardistes per gaudir cuinant i
treure el màxim partit del teu nou forn.

Cinc sopars gourmet per a dos persones, receptari, davantal i barret de cuiner per a convertir-te
en un xef Siemens.

*entra a: www.siemens-home.es/promocion-hornos-iq700

smartWatch
A més, si compres un dels electrodomèstics més tecnològics, de regal aquest increible smartWatch valorat en més de 200€,
amb un processador Quad ARM A7 de 1,2 Ghz, 512 MB de memòria RAM, i una autonomia de dos dies. Disposa de sensors
de tot tipus. Un sensor de llum ambiental, acceleròmetre, brúixola, sistema giroscòpic i GPS. També compta amb protecció
contra l’aigua, amb control de veu, tàctil i escriptura amb gestos, entre altres característiques.

Tenim les millors
marques
d’electordomèstics:
12 / Nº02 / MAIG / 2016

“cuines que et deixaran bona boca

t’ho posem molt fàcil perquè creïs les teves receptes”

Canella
orientable.
Flexo
extraïble
de dues
posicions.

20

99,95€

Aixeta
COMPO PLUS

%

*descompte
en cuines

Canella
orientable

49,95€
Aixeta
APRIL

producte

eco

· Presa de mides
· Pressupost i disseny 3D

*en mobiliari de cuines

· Muntatge de la cuina i
d’electrodomèstics

.

69,95€
Aixeta
ACERO
Acer inox.

producte

eco

69€

Aigüera STYLO
Acer inoxidable.
Profunditat de la
cubeta 165mm.
Moble de 45cm.
Dim. externes
485mm x 465mm.

129€

Aigüera
UNIVERSO
Acer inoxidable.
Profunditat de la
cubeta 170mm.
Moble de 80cm.
Dim. externes
500mm x 790mm.

99,95€

Aixeta
EUROSMART
Canella alta giratòria.
GAMMA.CAT / 13

col·lecció INTERIOR

25,95€/m2

Rajola BOSTON BRICK
6,5x25cm day

Un estil marcadament industrial i urbà
s’uneixen en una aparença artesanal,
irregularitat de les vores, desgastat de la
superfície. Una sèrie d’avui per sempre.

“noves se

canvia la pell
...tindràs una

11,95€
13,95€

/m2

Rajola MILÁN
31x60cm perla

Rajola de gran format.
Amb la varietat
cromàtica de la nostra
sèrie MILÁN, converteix
en únics els espais de
la teva llar...

ceràmica

color hq
14 / Nº02 / MAIG / 2016

13,95€

11,95€/m2

Rajola MILÁN RELLEU
31x45cm perla

ceràmica

color hq

11,95€

/m2

Rajola TURÍN RELLEU
33x55cm perla

11,95€/m2

ensacions

Rajola TURÍN
33x55cm perla

l de casa teva
a nova llar”

15,95€

/m2

Rajola
NAVIA
30x90cm blanc

ceràmica

color hq
GAMMA.CAT / 15

col·lecció INTERIOR
ceràmica

color hq

Efecte i sensació de fusta per tota la vida.
Aquest gres porcellànic rectificat d’alta
qualitat es pot col·locar a l’exterior i a
l’interior.

26,95€/m2

Gres porcellànic ETERNAL WOOD
15x89cm / 22x89 silver
Versió antilliscant per 27,95€/m2

12,95€

13,25€

/m2

Parquet ceràmic DOÑANA
20x60cm noguera

La calidesa de la fusta... amb la
durabilitat de la ceràmica.
Sabies què... per donar un toc
més rústic al teu terra pots posar
una junta ampla de color fosc. Si
prefereixes un estil més fresc posa
una junta més clara.
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16,45€

14,50€/m2

Gres porcellànic CONTRACT
30x60cm perla

Sis tonalitats diferents de gran
format perquè puguis recrear
l’ambient que millor s’adapti a tu...

ceràmica

color hq

9,95€

/m2

Gres
BERLÍN
45x45cm perla

Sèrie BERLÍN, perfecta per tota la casa.
Disponible per a terres i parets.

GAMMA.CAT / 17

col·lecció INTERIOR

10,99€

/m2

Terra lamint ROURE RETRO
1200x195x8mm (AC5-33)

Aquest laminat té molt bona resistència al desgast i als
impactes, ideal per ambients molt transitats.

Completa el teu terra...
Sòcol 70mm blanc 4,95€/u.
Sòcol 90mm blanc 5,75€/u.

Sòcols, perfils
d’expansió i
transició.

14,95€/m2

Terra laminat NEW NOGUERA
1310x189x10mm (AC5-33)
Aquest laminat té molt bona
resistència al desgast i als impactes,
ideal per a botigues o comerços.

Recorda que tenim a la
teva disposició tots els
elements necessaris per
a completar el teu terra
laminat i els sòcols, els
perfils de transició o els
perfils d’expansió, tots a joc
amb la base del teu terra
laminat...
18 / Nº02 / MAIG / 2016

10,99€/m2

Terra laminat PI BLANC
1200x195x8mm (AC5-33)

Laminat molt resistent, perfecte per un ús diari o si
tens petits a casa. Instal·lació fàcil amb sistema clic.
Vols que t’ho instal·lem?
*Consulta serveis a la pàg. 29

*Preus Península. Venda per caixes. Sòcols. Fabricació nacional.

“naturalment

tu decideixes com ha de ser la teva llar”

10,99€/m2

Terra laminat ROURE COMAREA
1200x195x8mm (AC5-33)
Molt resistent a la humitat, a les taques,
a les ratllades i al desgast. Amb molta
estabilitat.
Instàl·lació fàcil amb sistema clic.

Vols que t’ho instal·lem?
*Consulta serveis a la pàg. 29

10,99€/m2

Terra laminat ROURE REAL
1200x195x8mm (AC5-33)

8,99€

/m2

Terra laminat FAIG
1200x189x7mm (AC4-31)

GAMMA.CAT / 19

col·lecció EXTERIOR

“un cop d’aire fresc

obre la finestra, surt a fora... gaudeix del teu jardí”

Gres extruït porcellànic de quatre
tonalitats molt elegants per vestir els
teus terres. Disposa d’altres peces
complementàries a joc.

25,95€

19,95€/m2

Gres extruït MEDITERRANEA
36x36cm calpe

19,25€

16,95€/m2

Gres extruït EXTREM
30x30cm perla

cerèmica

antiglaçades

ceràmica

ceràmica

antislip

C3

Més de 500 models de ceràmica des de 8,95€/m2
Vine a la nostra exposició, trobaràs més de 500 models de ceràmica i, junts, realitzarem
el disseny personalitzat de la teva llar.
La nostra ceràmica exterior està qualificada per a ús exterior amb tractament antigel,
antilliscant, amb color High Quality, gres procellànic extruït, resistent al xoc tèrmic,
resistent a àcids i resitent a taques.
Ceràmiques per a tota la vida.

20 / Nº02 / MAIG / 2016

antiglaçades

ceràmica

antislip

C3

10,95€

/m2

Gres KANSAS
33x33cm arena

Paviment amb més
grossor, cosa que li
confereix unes altes
prestacions mecàniques.

ceràmica

color hq

ceràmica

ceràmica

antiglaçades

antislip

C3

16,95€

/m2

Gres porcellànic OCCITANIA
22x45cm nord

ceràmica

color hq

ceràmica

antiglaçades

ceràmica

antislip

C3

GAMMA.CAT / 21

col·lecció EXTERIOR

Format especial de
col·locació fàcil, per a
gent especial, dóna un toc
diferent i personalitzat al
teu jardí.

16,95€

/m2

Gres porcellànic IPE
31x60cm gris

ceràmica

color hq

ceràmica

antiglaçades

ceràmica

antislip

C3

Gres de gran format ideal
per a col·locar a l’exterior i
a l’interior.

ceràmica

color hq

ceràmica

antiglaçades
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ceràmica

antislip

C3

19,95€/m2

Gres porcellànico ÉPOCA
22x85cm roure

*Preu península. Venda per caixes.

Pedra 100%
natural
La nostra pedra natural és roca
extreta directament de la naturalesa i que, després de modularla i tractar-la naturalment, es
pot utilitzar com un producte de
construcció i decoració.

32,50€/m2

Pedra natural
Z ORIENT
18x35cm

Completa les teves parets...
Pot hidròfug HYDROREP
18,45€/u.
Protegeix la pedra natural. 1 litre.
Evita la floridura, el verdet i oxidacions.

22,95€

/m2

Pedra natural
INDIA MULTICOLOR
30x60cm

Pedra natural, ideal
per a revestiments per
tota la vida.

Autèntica pedra natural,
ideal per a utilitzar en
zones resguardades.

27,95€/m2

Pedra natural
Z MULTICOLOR RECTANGULAR
18x35cm

GAMMA.CAT / 23

col·lecció EXTERIOR
5,65€/m2

garantia producte

5 anys

Gespa artificial MOKKA
6mm.

289€

Barbacoa FIRST/SP
Maó refractari i
formigó

Gespa tipus moqueta
per a un ús intensiu
Gespa en acabat brillant.

Alt 221cm
Fons 60cm
Ample 89cm.
Ample de boca 66cm.
Pes 500Kg.

12,85€

/m2

Cespa artificial AUTUMN
20mm.

17,75€/m2

Gespa artificial PRADA
35mm.

Protector mat. 13,99€.
3 en 1. 750ml. Incolor.
garantia producte

5 anys

Inclou kit antiesquerdes.
Disposa d’indicador de
temperatura per una
cocció perfecta.

28€/m2

Esmalt metàl·lic.
Forja negra. 750ml. 15,45€.
Llis brillant blanc 750ml. 16,95€.

Gespa artificial SUMMUM
35mm.

Aquesta gespa artificial, quasi
és real... és d’alta qualitat, tacte
molt, molt real.
Gaudeix del teu jardí... ARA!

489€
Forn MORUNO
Maó refractari i formigó
Alt 85cm / Fons 110cm / Ample 110cm.
Pes 680Kg.
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*Preu península per a totes les barbacoes i forns. No inclou transport ni instal·lació.

Barbacoes

Forn de fang refractari autèntic,
elaborat de manera artesanal.
Amb registre d’autenticitat
exclusiu per cada forn.

catàleg en línia
y a botiga

345€

Forn BÁSICO
Pedra, maó i formigó
Exterior de volta 65cm
(disponible fins a 120cm) / Pes 250Kg.
Acabat en ciment llis, porta de ferro.

174,95€
Barbacoa COMPACTA/DB
Maó refractari i formigó
Alt 195cm / Fons 48cm
Ample 105cm Pes 375Kg
Ample de boca 54cm.
Sense pintar.

490€

Barbacoa modular CHIC
Maó refractari i formigó
205cm / Fons 43,5cm / Ample 77,5cm.
Pes 520Kg / Ample de boca 35cm.

285€

Mòdul amb aixeta i aigüera.

Completa la teva barbacoa
CHIC amb aquests mòduls
a dreta o esquerra.

425€
Mòdul amb fogons.

355€
Mòdul aixeta, aigüera i porta.

235€
Mòdul amb prestatge.

280€
Mòdul amb porta.

Vols que t’ho instal·lem?
*Consulta serveis a la pàg. 29

*Alt 87cm / Fons 43,5cm / Ample 77,5cm.
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col·lecció EXTERIOR
3.099€

Pèrgola formigó
8x4m. Imitació fusta.

17,11€

/u.

Revoltó decoratiu
40,5x28,5x18x5x70cm.

25,93€

/u.

Llistó formigó SASTEAK 150
150x13x3,5cm. Gris dolomita.

32€

/m2

Gelosía jardí OASIS
Blanc.
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1. Minipiscina CL1. 5.990€.
Teuco. 197x205x85cm. 1.000
litres. Panell sintètic exterior
disponible en 3 colors diferents.
Per a 5 persones. 33 jets.
Comandament digital.

L’innovadora configuració amb dos chaise longue
que permeten estirar-se i relaxar-se mantenint
contacte visual. Una minipiscina amb 33 jets
pensada per concedir-se agradables moments en
companya.

249,58€

5.990€

*al mes

2. Minipiscina GEM629. 4.500€.
Teuco. 196x147x75cm. 707
litres. Panell exterior disponible
en 3 colors diferents. Per a 3
persones, compost per 2 seients
de massatges i 1 chaise longue. 11
jets. Comandament digital. Sistema
d’il·luminació modular.

1. Minipiscina CL1
197x205x85cm. Sintètic.

Completa la teva llar...
Revestiment piamonte 28€/u.
Revestiment varadero 38€/u.

Amb 11 jets d’hidromassatge distribuïts en dos
seients i una chaise longue, la 629 està equipada
també amb un escalfador elèctric que manté l’aigua
a la temperatura ideal en qualsevol període de l’any.

4.500€

1. Minipiscina GEM 629
196x147x75cm. Fusta.
Paga-ho en 24 mesos sense interessos

*Consulta finançament a la pàg. 29
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col·lecció RENOVACIÓ FAÇANES
RENOVACIÓ DE FAÇANES / Sistema weber.renova-therm
La RENOVACIÓ DE LES FAÇANES respon, per una banda, a una demanda estètica causada pel pas del temps, que fa necessari renovar la façana i, per l’altra banda, una
demanda actual relacionada amb la millora de l’eficiència energètica de l’edifici.

“renovar... és estalviar

millora la eficiència energètica de l’edifici”
· Sistema especialment indicat per a suports
a rehabilitar exigents.
· Revaloritza i renova l’aspecte del teu habitatge.
· Sistema 10 vegades més lleuger que solucions
tradicionals.
· Solució 2 x 1, regularitza i aporta millores
tèrmiques.
· Aplicació fàcil (manual o a màquina).

1. Morter termo-arrebossat:
weber.therm aislone
2. Malla de reforç:
weber.therm malla 200

3. Fixació mecànica:
weber.therm espiga H3
4. Revestiment mineral:
weber.therm clima o weber.cal revoco

...t’ho

expliquem

a la nostra botiga.
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L’equip d’experts professionals de la nostra botiga
t’ajudaran a entendre com funcionen aquests temes
més complicats com els aïllants acústics, aïllants
tèrmics, estalvis energètics... d’una forma molt
clara i senzilla.

els nostres SERVEIS

Descobreix tot
el que podem
fer per a tu...

Descobreix els nostres
catàlegs a gamma.es
o emporta-te’ls gratis de la botiga

Tota la compra que desitges, la financem.
El bany dels teus somnis... millor a casa teva.
Volem ajudar-te a aconseguir el teu bany desitjat, per això t’ofermin
diferents possibilitats de finançament per poder fer el teu projecte realitat.
Informa’t de les opcions a les nostres botigues.
* Oferta financera realitzada per CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U, i
subjecta a la seva aprovació. TIN 0% TAE 0%. Sense comissió d’obertura. Oferta
vàlida fins al 31/05/2016. Consulta altres condicions de finançament a la botiga.

05 Pàg. / Bany complet.
10 mesos per imports de 1.145€. 10 quotes fixes mensuals de 114,50€.
06 Pàg. / Bany complet.
10 mesos per imports de 1.444€. 10 quotes fixes mensuals de 144,40€.
08 Pàg. / Conjunt SENYA.
6 mesos per imports de 399€. 6 quotes fixes mensuals de 66,50€.

Compra online des de casa teva còmodament.
Ja pots comprar des del sofà de casa teva.
A la nostra botiga en línia podràs trobar tots els nostres productes en
un sol clic. Pots consultar, comparar, fer una llista de productes... d’una
manera fàcil, segura i molt còmoda.

Ajudar-te amb els teus projectes.
o et preocupis, et podem ajudar i aconsellar perquè tot surti perfecte. El
nostre equip de professionals et donarà la solució perquè el teu projecte
es converteixi en realitat. Garantit.

T’instal·lem el teu moble, mampara, terra laminat...
Som experts en el muntatge dels nostres productes. Els nostres
professionals garanteixen el muntatge correcte del teu nou moble,
mampara, terra laminat... retirar la runa i t’ho deixaran tot net i perfecte
en molt poc temps. Informa’t de les opcions i els costos a les nostres
botigues.

T’entreguem la teva compra on vulguis.
Arribem on tu no pots arribar. Per un lliurament ràpid i segur, els nostres
professionals es cuidaran de la teva compra, la portaran a la porta de
casa teva amb rapidesa i en perfecte estat. Informa’t de les opcions i els
costos a les nostres botigues.

10 Pàg. / Conjunt ANGLET.
6 mesos per imports de 549€. 6 quotes fixes mensuals de 91,50€.
10 Pàg. / Bany complet.
10 mesos per imports de 1.940€. 10 quotes fixes mensuals de 194€.
27 Pàg. / Minipiscina CL1.
24 mesos per imports de 5.990€. 24 quotes fixes mensuals de 249,58€.

Ajudar-te amb l’assistència tècnica.
Seguim estant al teu costat encara que ja estiguis gaudint dels nostres
productes. I si tens algun dubte, vine a veure’ns i et donarem la solució que
necessitis perquè quedis completament satisfet amb la teva compra.
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Dissenyem el teu

bany en 3D

per 20€

Deixa de somiar amb el teu bany
ideal, junts el farem realitat.
Veuràs el teu bany abans que es
realitzi... sense sorpreses.

Aquest
mes
GRATIS

nosaltres
ja l’hem
contractat!!

