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en el teu bany
passen coses…

octubre  2017

…sovint val la pena
parar i relaxar-se
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en el teu bany passen coses...

Sanitari DECO suspès 
50 × 34,5 cm amb tapa amb 
tancament esmorteït. Bidet DECO 
suspès 50 × 34,5 cm.

01  Sanitari 199€   02  Bidet 139€

Colors disponibles per 
a portes:

blanc brillant gris brillant

teula brillant rosa brillant

mostassa brillant roure

Colors disponibles 
per a tiradors:

blanc mate

negre mate

cromat brillant

DESIGN

549€
Moble BROOKS 100 × 46 cm
amb lavabo CÓDIGO II amb pica a la dreta.

Aixeta lavabo
de disseny italià 

monocomandament STILO.

65€

02

01

LOFTestil

Potes opcionals 119€.

Mampara frontal PASO d'1 fulla fixa + 1 fulla corredissa + lateral fix de 70 cm. 

Amb perfil superior d'alumini brillant i sense perfil inferior. Frontal disponible 

fins a 180 cm. Lateral fins a 80 cm. Vidre de seguretat de 6 mm amb 

tractament easyclean® als vidres. Alçada 190 cm.

449€
Mampara de dutxa PASO

Frontal més lateral.
Frontals de 120 cm 299€

Laterals de 70 cm 150€
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Bany complet
reforma integral                                                                                              

9 m² aprox.

La reforma completa del 
teu bany és més fàcil quan 

tens bons professionals que 
t'ajuden a fer-la realitat.

Vine i descobreix com
podem ajudar-te.

499€ new
Conjunt moble BROOKS 
de 80x46 cm en roure. 1 calaix 
amb tancament esmorteït, de gran 
capacitat i d'extracció total. Tirador 
tovalloler inclòs, color blanc, negre 
mat o crom brillant. Estalvi d'espai 
gràcies al sifó Space amb vàlvula 
click-clack. Inclou lavabo i mirall.
Potes opcionals 99€.

Aquesta reforma inclou

Projecte en 3D GRATUÏT
Conj. moble 80 cm* (sense potes) 499€

Aixeta lavabo 65€
Sanitaris suspesos 338€

Mampara i plat de dutxa 687€
Conjunt de dutxa 159€

Revestiment** des de 19,95€ m²
Paviment** des de 9,95€ m²

COST TOTAL DEL PROJECTE:

1.748€

Som el teu especialista en banys...   

Jordi Ribaudí
Dissenyador

""BROOKS és molt més 
que un moble. És la 

calidesa d'una llar. És vida 
i proximitat. És atreviment 
i versatilitat. Brooks et fa 

viure un bany que sentiràs 
més teu que mai".

*El conjunt inclou moble + lavabo + mirall.
El pressupost no inclou la mà d'obra.

**Com que cada bany té una superfície diferent,
el preu del paviment i del revestiment es

facilita per m2 i no s'inclou en el preu final.

***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 31/10/2017. Consulta altres condicions de financiació a la botiga. Financiació per a 11 quotes de 145,66€ i 1 de 145,74€.

PROJECTE FINANÇAT EN 12 MESOS
SENSE INTERESSOS: 145,66€/al mes***
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en el teu bany passen coses...

TIME

Mampara GLASS de fulla fixa de vidre de 6 mm. Braç de subjecció 

(retallable) que ofereix seguretat i estabilitat. Mides disponibles 100 

cm per 189€ i 120 cm per 209€. Alçada 190 cm.

169€
Mampara de dutxa GLASS

Mida 80 cm.

ET FINANCEM EL 
BANY QUE VOLS

El més important són els teus 
somnis i t'ajudem a complir-los. 
Sabem que tenir a casa el bany 
perfecte és un d'ells. I perquè 
res et freni, t'oferim diferents 
possibilitats de finançar el teu 

projecte. Vine a les nostres 
botigues… i t'ho explicarem.

Conjunt de 
dutxa SENNA 
termostàtic. 
Ruixador de 20 
cm i teledutxa 
anticalcaris. Botó 
de seguretat a 
38ºC i derivador 
integrat en 
l'aixeta que 
facilita la neteja. 
Fabricat en 
llautó cromat. 
Altura fixa.
249€

autumn

Paperera amb un aire molt natural...
 36,95€

Mida 23 × 30 cm.
Color freixe (foto) o noguera.

Set de bany d'Andrea 
House format per

Sabonera 10,95€
Dosificador 15,95€

Porta-raspalls 11,95€
Escombreta 27,95€
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Som el teu especialista en banys...   

90 × 72cm   199€
70 × 100cm 189€
80 × 100cm 209€
70 × 120cm 219€
80 × 120cm 229€
90 × 120cm 239€
70 × 140cm 235€
80 × 140cm 259€
90 × 140cm 265€
70 × 150cm 265€
80 × 150cm 279€
70 × 160cm 279€
80 × 160cm 289€
90 × 160cm 299€
70 × 180cm 299€
80 × 180cm 319€
70 × 200cm 329€
80 × 200cm 359€

Colors disponibles

gris new

blanc

Mides HIDRA:

Paviment 01  ANTIK GREY i 02  ANTIK MIX 
porcellànic hidràulic. 33 × 33 cm.
18,50€ m²

Plat de resina HIDRA de 3 cm de gruix.
Textura pissarra. Retallable, antibacterià

i antilliscant classe 2.
Inclou reixeta. Mida de 70 × 100 cm.

No inclou vàlvula. 

 189€

Aixeta lavabo 
monocomandament O2.
Estalvia aigua i energia.

55€ 

499€ new

Conjunt TIZA, moble de 100 cm d'1 calaix lacat 

blanc brillant + bastidor ungler color 

cirera A - pi. El conjunt inclou lavabo i mirall. 

Altres combinacions de color 599€.

Conj. 120 cm (moble, lavabo i mirall) 749€.

Conj. 80 cm (moble, lavabo i mirall) 549€.

Conj. 60 cm (moble, lavabo i mirall) 479€.

Moble amb 12 colors a escollir.

Bastidor i ungler 19 colors a escollir.

499€
Moble TIZA
100 × 45 cm

new
new

eco

01

02
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en el teu bany passen coses...

family
BATHROOM

acer inox

blanca

resina

Plat de resina emmarcat INN blanc 
de 3 cm de gruix. Textura pissarra. 
Retallable, antibacterià i antilliscant 

classe 2. 3 tipus de reixeta 
disponibles. Mides des de 120 × 

70 fins a 180 × 80 cm.
No inclou vàlvula.

Reixeta lacada o resina.
270€

259€
Plat de dutxa INN de 

70 x 120 cm
amb reixeta inox.

Mampara frontal PALIO 1 fulla fixa + 1 fulla corredissa. Perfil superior 

alumini brillant. Portes abatibles per facilitar la neteja. Mides de 117 

a 160 cm. Vidre de seguretat de 6 mm amb tractament easyclean®. 

Alçada 190 cm. Sense perfil inferior.

Aixeta lavabo crom 
BAUEDGE S
Amb cadeneta
56,95€

Monocomandament bidet 67,95€
Monocomandament dutxa 67,95€
Monocomandament bany 81,95€

Conjunt de dutxa 
termostàtic SENNA+. 

Teledutxa de tres 
posicions. Botó 
de seguretat de 

38ºC. Regulable en 
alçada. Flexo PVC 

platejat que evita que 
s'enrotlli. Fabricat en 

llautó cromat.
369€.

30 cmNetejavidres 
mampara, adhesiu 
o fix. 14,95€

269€
Mampara de dutxa PALIO

Frontal de 120 cm 269€

Lateral de 70 cm 139€
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Som el teu especialista en banys...   

La sèrie ZOOM combina els 
frontals dels calaixos i les 
portes com tu prefereixis. 

Colors disponibles per 
a cascos:

Exemples de possibles 
combinacions:

Colors disponibles
per a portes i calaixos:

blanc brillant

blanc brillant

sky brillant

sky / sky

blanc / estepa

moka / moka

blanc / sky

nebraska

moka mat

estepa

blanc / nebraska

nebraska / nebraska

blanc / moka

sky / moka

gris brillant

299€ new
Moble ZOOM de 60 × 46 cm amb calaixos 
de tancament esmorteït i extracció total. Casc 
blanc i 6 colors a escollir de calaixos. Inclou 
lavabo de ceràmica. Zoom és un moble 
modular que s'adapta a qualsevol bany. Moble 
de 80 × 46 cm amb lavabo 369€.
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en el teu bany passen coses...upper

999€ new

Moble OUTLINE 80 × 45 cm. Estructura de ferro lacat negre mat. Taulell Compacgloss brillant 

amb faldó de 12 cm. Calaix laminat macadamia amb obertura Push i extracció total. Interiors en 

laminat gris antracita. Mirall amb marc de ferro lacat negre mat.

999€
Moble OUTLINE.

80 × 45 cm

new

eco

Conjunt dutxa NOX 
monocomandament, 
fabricat en acer 
INOX-304, equipat 
amb dutxa, flexo i 
ruixador anticalç.
Disposa de lleixa 
portaobjetes i 
tovalloler inox.

349€

new

01  Revestiment NATIVE 
CONCEPT GRIS, mida 
25 × 70 cm. 19,95€ m2

02  Revestiment NATIVE 
BLANC, mida 
25 × 70 cm. 16,95€ m2

01 02

 S T Y L E 
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Mampara frontal PLUS 

EVOLUTION 1 fix + 1 

porta corredissa sense guia 

inferior i amb aplicació FEEL 

NET 3D inclosa. Perfil plata 

mat pm. Vidre transparent 

5 mm. Guia inferior 
autonetejable. Obertura 

mitjançant poms integrats a 

les portes. Alçada 190 cm.

459€
Mampara PLUS EVOLUTION
Mides de 126 cm a 130 cm.

Som el teu especialista en banys...   

02

01

Plat de dutxa de resina emmarcat extraplà de 3 cm. 
Acabat pissarra o llis antilliscant classe 3. Fet a mida fins 
a 180 cm de llarg i 100 cm d'ample. 12 colors a escollir. 
Inclou embellidor acer inox.
01  Plat MOON X 100 × 70 cm 299€
02  Plat MOON Y 100 × 70 cm 379€

fins a 180 cm

VINE A CREAR EL 
TEU BANY EN 3D

¿Tens pensat com vols 
que sigui el teu bany? Vine 

a explicar-nos-ho. Ens 
encarregarem de que puguis 

veure com serà en realitat 
amb el nostre programa 3D. 

T'ajudarem amb els teus 
dubtes i aconseguirem el bany 

perfecte per a tu.  

Set de bany de poliresina
ROCK

Sabonera 7€
Dosificador 13€
Porta-raspalls 8€

natural blanc negre

Aixeta lavabo 
CONCEPTO.
Per donar un toc 
d'exclusivitat al teu bany.

109€ 



10   

en el teu bany passen coses...

estil

Mampara de 
dutxa VALUA.

Vidre de 
seguretat 

de 8mm. Es 
caracteritza per 

un disseny d'una 
sola porta batent 
emmarcada amb 

perfileria brillant 
i que permet 
gaudir d'un 

accés complet 
a la teva dutxa. 

Ideal per a 
espais petits.

Inclou sistema 
EASY CLEAN.

399€ new
Mampara de dutxa
VALUA amplada 60-67 cm.
Obertura porta cap a
l'interior.

Sanitari ENNO carenat 
a paret 65 × 35,5 cm. 
Amb sortida dual i 
tapa de tancament 
esmorteït.
Doble descàrrega per 
estalvi d'aigua.

239€

bohochic
Aixeta sanitari

TENA amb botó per 

obrir i tancar l'aigua. 
Aigua freda.

34,95€

Dutxa de 2 posicions 

per 64,95€.

Conjunt de dutxa   
monocoman.

DATO. Ruixador 
rectangular de 

20 x 30 cm. 
Derivador 

integrat en 
l'aixeta. Fabricat 
en llautó cromat. 

Regulable en 
alçada entre 
81 i 123 cm. 

249€

new
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Aquesta reforma inclou

Projecte en 3D GRATUÏT
Conjunt moble 80 cm* 269€

Aixeta lavabo 79€
Sanitari i bidet 358€

Mampara i plat de dutxa 618€
Conjunt de dutxa 159€

Revestiment** des de 9,50€ m²
Paviment** des de 9,50€ m²

COST TOTAL DEL PROJECTE:

1.483€
PROJECTE FINANÇAT EN 12 MESOS

SENSE INTERESSOS: 123,58€/al mes***

Bany complet
reforma integral                                                      

5 m² aprox.

La reforma completa del 
teu bany és més fàcil quan 

tens bons professionals que 
t'ajuden a fer-la realitat.

Vine i descobreix com
podem ajudar-te.

269€ new
Conjunt moble MANNING
de 80 × 46 cm en roure cambrian
amb lavabo i mirall.
Calaixos amb tancament esmorteït.

Som el teu especialista en banys...   

*El conjunt inclou moble + lavabo + mirall.
El pressupost no inclou la mà d'obra.

**Com que cada bany té una superfície diferent,
el preu del paviment i del revestiment es

facilita per m2 i no s'inclou en el preu final.

blanc brillant

roure xerès roure cambrian

***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 31/10/2017. Consulta altres condicions de financiació a la botiga. Financiació per a 11 quotes de 123,58€ i 1 de 123,62€.



12   

en el teu bany passen coses...

contemporaryfunctional

Moble CHIC de 80 × 46 cm a terra amb 3 calaixos. Color om blanc o roure 

hera, lavabo de porcellana CÓDIGO II i mirall de 70 × 80 cm. Calaixos amb 

tancament esmorteït i extracció total. Color blanc brillant 379€.

359€
Moble
CHIC
80 × 46 cm

blanc brillant om blanc

om blanc

roure hera

roure hera

Camerino CHIC de 80 × 70 × 12 
cm. Mirall amb 2 portes i 2 prestatges 
interiors. Sistema que permet 
penjar-lo totalment ajustat a la paret. 
Disponible en 2 colors.

99€

Contenidor de 
dutxa penjat 
adaptable a 
qualsevol aixeta. 
Fabricat en acer 
inox i llautó. Per 
tenir-ho sempre tot 
a mà...
29,95€

80
 c

m
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new

02

Paviment EDEL
01  Edel natural 15 × 90 cm
24,95€ m 

02  Edel noguera 15 × 90 cm
24,95€ m²

01

Sanitari ODEON UP compacte (60 × 
36,5 cm) i carenat a paret. Sortida dual a 
terra o paret. Alçada confort 43 cm.
Mecanisme preinstal·lat 
doble descàrrega 3/6 
litres per estalvi d'aigua. 
Tapa amb descens 
progressiu. 299€

Bidet amb tapa 135€.

60 cm

SOFT CLOSE

Porta-rotlles model
MOBILE de 24,5 cm. 
ABS i acer inoxidable.

29,95€

Aixeta lavabo MONDO.
Estalvia aigua i energia.

65€

eco

Radiador SOUL tovalloler d'aigua en acer, de 105,4x55 cm i 4,5 cm de profun-ditat. Potència 474 watts. Versió aigua disponible en mides 105x55 cm i 141x55 cm. Versió elèctrica de 500 W. Mida 105x55 cm. Amb resistència elèctrica i control electrònic inclòs. Preu model color blanc. Altres colors consultar. Inclou suports a paret.

Som el teu especialista en banys...   

Radiador SOUL

289€ Mida 105x55 cm

379€ Mida 141x55 cm

399€ Mida 105x55 cm (elèctric)

Conjunt de 
dutxa FORO 

monocomandament.
Ruixador rodó

de 25 cm.
Derivador integrat

en l'aixeta.
Fabricat en

llautó cromat.
Regulable en alçada.

159€
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en el teu bany passen coses...

Plat de dutxa

> Ràpida instal·lació

> Sense juntes

> Obra mínima

> Colors & textures unificades

Plafons per a parets

1

+ =

2

2 parets 3 parets

Canvi de 
banyera 
per dutxa
Els plats de dutxa i els plafons per a 
parets de Fiora són la millor solució 
per als canvis de banyera per dutxa, 
per qüestions com la seva instal·lació 
i la seva possibilitat de combinació en 
textures i colors.

T'INSTAL·LEM
 MAMPARA, MOBLE 

O DUTXA

Ningú et pot instal·lar millor 
els nostres productes que els 

nostres professionals. T'oferim 
el servei complet: et muntem 
els elements del bany i ens 

emportem la runa perquè puguis 
començar a gaudir del teu nou 

bany des del primer minut.
Sol·licita més informació a botiga.

Columna d'hidromassatge WHITE 
fabricada en ABS blanc brillant. 
Aixeta monocomandament. 2 Jets 
ABS cromats orientables. Ruixador 
anticalç. Sobresurt 45 cm de la 
paret. Col·locació frontal.

199€

new
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Som el teu especialista en banys...   

PLAT DE DUTXA

PLAFONS PER A PARETS

1

2

Procés de instal·lació

899€
Plat + 2 plafons FIORA
Plat 100 × 70 cm 249€
Plafó 100 × 240 cm 375€
Plafó 70 × 240 cm 275€

Plat de resina extraplà 
ESSENTIAL d'entre 2,2 i 2,5 
cm, acabat pissarra. Mides 
estàndard des de 100 fins a 
180 cm de llarg i de 70 a 90 cm 
d'ample. Inclou reixeta acer inox. 
Antilliscant classe 3.

Plafons SKIN de 6 mm de gruix.

Plats i plafons retallables,
9 colors a escollir.

blanc total

crema

capuccino

gris

negre

blanc trencat

bone

wengué

cenere

Instal·lació a 
fioratouchyourbathroom

Des de
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en el teu bany passen coses...

CHIC Paviment FOREST 
porcellànic.
01  CAMEL 22 × 85 cm.
19,95€ m² 

01

Mampara frontal HIT (1 fulla fixa + 1 hoja 

corredissa) sense guia inferior, perfil plata alt 

brillant. Vidre transparent 6 mm. Alçada 195 

cm. Sistema antibolcada de fulles i sistema 

d'alliberament per facilitar la neteja. Perfils 

disponibles també en plata i blanc. 

449€
Mampara de dutxa HIT

Frontal (1 fix + 1 corredissa)

Mida de 89 cm a 130 cm.

149€
Mampara de dutxa HIT

Lateral fix
Mida de 50 cm a 90 cm.

Pedra natural

Lavabo de pedra natural PETRA de 42 cm 
color gris fosc semi-mat. Inclou tractament 

per tancar els porus i reduir l'absorció. 
Vàlvula inclosa. 189€

Aixeta lavabo ACERO.
ecològica de disseny 
industrial. Fabricada 
sense cap capa de crom 
en la seva superfície, sent 
respectuosa amb el medi 
ambient i amb la nostra 
salut. Acer inoxidable.

79,95€

eco

Conjunt de dutxa 
EMO+ termostàtic. 
Teledutxa de tres 
posicions. Botó de 
seguretat de 38ºC 
i derivador integrat 
en l'aixeta. Flexo 
PVC platejat que 
evita que s'enrotlli. 
Fabricat en llautó 
cromat. Regulable 
en alçada. 

399€

36 cm

Tauleta contenidora 
56,95€

32
 c

m
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Bany complet
reforma integral                                               

8 m² aprox.

La reforma completa del 
teu bany és més fàcil quan 

tens bons professionals que 
t'ajuden a fer-la realitat.

Vine i descobreix com
podem ajudar-te.

Aquesta reforma inclou

Projecte en 3D GRATUÏT
Conjunt moble 80 cm* 299€

Aixeta lavabo 65€
Sanitaris suspesos 348€

Mampara i plat de dutxa 696€
Conj. de dutxa (sense aixeta) 99€

Termòstat 149€

Revestiment** des de 26,95€ m²
Paviment** des de 19,95€ m²

COST TOTAL DEL PROJECTE:

1.656€
PROJECTE FINANÇAT EN 12 MESOS

SENSE INTERESSOS: 138€ /al mes***

*El conjunt inclou moble + lavabo + mirall.
El pressupost no inclou la mà d'obra.

**Com que cada bany té una superfície diferent,
el preu del paviment i del revestiment es
facilita per m2 i no s'inclou en el preu final

***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 31/10/2017. Consulta altres condicions de financiació a la botiga.  Financiació per a 12 quotes de 138€.

Som el teu especialista en banys...   

299€ new
Moble LINE de 80 × 46 cm de dos calaixos 
amb tancament esmorteït i extracció total. 
El seu disseny fi i elegant el converteix en un 
moble atemporal. El conjunt inclou moble + 
lavabo + mirall llis de 80 × 70 cm.
Color blanc brillant per 319€.

blanc brillant om blanc noguera pacífic
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en el teu bany passen coses...

Amb nosaltres tens un 
agafador sempre a mà. 

Acer inoxidable. HANDY 

16,95€

¡must-haves!els més (imprescindibles)

99€
PORTA Plat rectangular
relleu 70 × 90 cm

Plat de dutxa PORTA amb relleu, disponible en 
format rectangular, angular o quadrat.
Fabricat en metacrilat LUCITE® 100%.

Termòstat SENNA 
amb EcoStop, botó 
seguretat a 38ºC i 
limitador de cabal.

79,95€

Conjunt de dutxa 
NET sense aixeta que 
s'adapta a qualsevol 
aixeta de dutxa.
Ruixador de 22 cm 
diàmetre. 
Dutxa de 3 posicions 
amb suport regulable.
Suports de paret 
regulables.

69,95€

Moble MATTY de 60 × 46 cm a terra amb 
2 portes, 2 calaixos i prestatges interior del 
mateix color. Colors roure cambrian o blanc 
(foto). Inclou lavabo de ceràmica.

169€
Moble
MATTY
60 × 46 cm

Contenidor de dutxa FLAT XL racó. 
Llautó i acer inox. cromats.
Mida de 23 × 23 × 12 cm.

29,95€

new

Ag
af

ad
or

 se
mpre a mà



19   

Som el teu especialista en banys...   

Mampara rectangular 

SENSAI de 2 fulles 
fixes + 2 fulles 

corredisses amb 

perfil superior i inferior 

d'alumini brillant i vidre 
de seguretat de 

6 mm, transparent 

o serigrafiat. Portes 

abatibles per facilitar 
la neteja.

Alçada 185 cm. 
Versió serigrafia

per 219 €

199€
Mampara SENSAI II 
transparent
de 72 x 90 cm

Accessoris FLASH adhesiu
01  Porta-rotlles lateral 16,95€
02  Tovalloler 30 cm 18,95€
03  Penjador 7,99€

01

02 03

Aixeta lavabo ANDY crom.
Sistema obertura aigua freda. 
Sistema 50% estalvi d'aigua.

39,95€

Sanitari MENTO
65 × 36cm, sortida 

vertical o horitzontal. Tapa 
tancament esmorteït. 

Mecanisme preinstal·lat de 
doble descàrrega.

169€

Sèrie METRO RELIEVE
25 × 40 cm.

9,95€ m² 

Estem per oferir-te el millor 
servei, el que et mereixes. Només 

cal que t'encarreguis d'escollir 
quins productes necessites i 

no et preocupis de res més. En 
menys del que creus, els nostres 
professionals et lliuraran la teva 

compra on ens indiquis. Un 
servei ràpid i de qualitat. Demana 

informació a qualsevol botiga.

LA TEVA COMPRA,
ON VULGUIS

eco

eco
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en el teu bany passen coses...

02  Haut concept beige
25 × 70 cm 19,95€ m²

02  Turín relleu perla
33 × 55 cm 10,95€ m²

01  Haut beige 25 × 70 cm
16,95€ m²

01  Turín perla 33 × 55 cm
9,50€ m²

Tota la ceràmica per a una casa amb estil

Sèrie BERLÍN 31,6 × 45,2 cm

9,50€ m² 

Revestiment HAUT de pasta 
blanca. Recrea ambients 
de calidesa tènue on la llum 
t'ajudarà a dissenyar espais per 
a gaudir del teu bany.

01

01

02

02

new

Revestiment TURÍN, ideal 
per crear un ambient que mai 
passarà de moda.

Netejador 
de juntes.
8,95€.
Neteja juntes 
sense danyar-les ni 
deteriorar-les.

Detergent 
anticalç.
7,95€.
Neteja a fons 
totes les 
superfícies 
del bany.

Soft expression
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Som el teu especialista en ceràmiques...   

Revestiment VALENCIA. La teva 
llar és el lloc on gaudeixes dels 
teus moments, dels teus dies, de 
la teva vida... Nosaltres t'ajudem a 
que puguis fer-ho en ambients que 
t'ajudin a aconseguir-ho.

01  Valencia blanc 25 × 70 cm
10,50€ m²

03  Valencia taupe 45 × 45 cm
9,50€ m² (paviment)

02  Valencia band taupe 25 × 70 cm
11,95€ m²

Paviment
03  VALENCIA taupe 45 × 45 cm

9,50€ m²

02

01

new
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en el teu bany passen coses...rusticNEO
estil

Paviment TEIDE, ideal per 
crear un ambient fresc i a 
la vegada càlid i acollidor. 
Multicolor. També disponible 
la versió antilliscant.

01  Teide cendra 31 × 31 cm

9,45€ m²

01  Teide cendra 31 × 31 cm
9,45€ m²

02  Teide taupe 31 × 31 cm
9,45€ m²
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Som el teu especialista en ceràmiques...   

Paviment MULHACEN, el nostre 
paviment rústic en essència i origen.

Paviment SHERWOOD porcellànic efecte fusta 
per aconseguir una llar més càlida. Combina les 4 
tonalitats en el mateix terra.
Disponible en antilliscant per a exterior.

new

01  Mulhacen rústic  31,6 × 31,6 cm
9,45€ m²

02  Mulhacen arena  31,6 × 31,6 cm
9,45€ m²

02  Sherwood auró 15 × 90 cm 24,95€ m²

03  Sherwood blanc 15 × 90 cm 24,95€ m²

04  Sherwood mel 15 × 90 cm 24,95€ m²

Paviment
01  SHERWOOD roure 15 × 90 cm

24,95€ m²

Paviment
01  MULHACEN arena 31,6 × 31,6 cm

9,45€ m²
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en el teu bany passen coses...

Paviment PROJECT 
porcellànic acabat mat, en 
4 tonalitats perfectes per a 
ambients elegants.

01  Project antracita 30 × 61 cm
14,95€ m²

02  Project marfil 30 × 61 cm
14,95€ m²

03  Project perla 30 × 61 cm
14,95€ m²

04  Project tabac 30 × 61 cm
14,95€ m²

Paviment
01  PROJECT antracita 30 × 61 cm

14,95€ m²

minimalism
D E S I G N
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Som el teu especialista en ceràmiques...   

Paviment CONCEPT 
porcellànic acabat mat, en 
5 tonalitats creades per 
transmetre elegància.

02  Concept perla
30 × 61 cm 13,95€ m²

04  Concept gris
30 × 61 cm 13,95€ m²

03  Concept crema
30 × 61 cm 13,95€ m²

01  Concept grafit
30 × 61 cm 13,95€ m²

05  Concept natural
30 × 61 cm 13,95€ m²

Paviment TEKNION 
porcellànic esmaltat 
de gran format, 
per a espais grans. 
Multicolor.

new

new

01  Teknion marengo 
60 × 60 cm 13,95€ m²

02  Teknion perla 
60 × 60 cm 13,95€ m²

03  Teknion arena 
60 × 60 cm 13,95€ m²

Paviment
01  TEKNION marengo 60 × 60 cm.

13,95€ m²

Paviment
01  CONCEPT grafit 30 × 61 cm

13,95€ m²
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en el teu bany passen coses...

RUSTICurban

02  La nostra pedra natural en matisos 
multicolor donarà als teus revestiments 
un toc de personalitat. Ideal per a 
revestiments per a tota la vida.

03  Pedra natural de tonalitats fosques
en forma de bloc, agrupada per transmetre
la solidesa i la sobrietat que caracteritza a la
pedra natural. Aplicable a interior i exterior.

Pedra natural pissarra
MULTICOLOR 30 × 60 cm
21,95€ m² 

Pedra natural pissarra
NEGRA 30 × 60 cm

19,95€ m²

Pedra natural

La nostra pedra natural és 
roca extreta directament de 
la naturalesa i que, després 

de la seva modulació i 
tractament natural, pot 

utilitzar-se com un producte 
de construcció i decoració.

Impedeix l'absorció de l'aigua en 
paviments i revestiments de tot

tipus de pedra natural.

Protector hidròfug
per a pedra natural

HYDROREP BASE (1L)

19,95€/u.

01  Elegància a la teva llar, per a interiors. La nostra 
pedra natural en matisos multicolor donarà als teus 
revestiments un toc de distinció.

01  Pedra natural Z pissarra

MULTICOLOR RECTANGULAR 18 × 35 cm

29,95€ m²

02 03

*Venda per caixes / *Preus Península
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Som el teu especialista en pedres naturals...   

new9,75€/plafó
Pissarra natural STONETACK

54 × 30 cm

STONETACK® es distribueix en caixes 

que inclouen 6 plafons de 54×30 cm 

de superfície i entre 5,5 i 7,5 mm de 

gruix, suficients per cobrir una superfície 

d'aproximadament 1 m2. La seva tonalitat 

negra i brillant, així com, la seva textura 

elegant, transmeten una decoració 

d'aspecte autèntic i natural.

STONETACK® és pissarra natural que garantitza la perfecta 
subjecció del plafó a la paret, gràcies a una cinta adhesiva 
acrílica d'altes prestacions. Els plafons STONETACK® 
s'adapten a qualsevol tipus de paret interior i combinen a la 
perfecció amb altres materials naturals com la fusta.

1.
Netejar i assecar la paret

2.
Retirar el film protector

3.
Col·locar a la paret

*Venda per caixes / *Preus Península a partir de 10m² / *Per quantitats inferiors consultar preu.
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en el teu bany passen coses...naturalessence

Terra laminat
ROURE RETRO

120 × 19,5 × 0,8 cm AC5-33

10,99€ m²

02  Un terra que s'adapta a la perfecció als 

estilismes minimalistes de contrastos de 

blancs, grisos i negres. 

Terra laminat
ROURE REAL
120 × 19,5 × 0,8 cm. AC5-33

10,99€ m²

01  Recrea ambients que respirin 
la calma dels matisos del roure 
real per a un terra laminat únic.

01

Terra laminat
ROURE PIRINEU

120 × 18,9 × 0,7 cm. AC4-31

8,99€ m² 

04  Tonalitats neutres
que podràs adaptar a

qualsevol estil. 

04

Sòcol EMAC
(Ref. GEMACR001) NOVORODAPIE®

7,40€/ML longitud 2 m. 

03  Perfil acabat en PVC, semiflexible, acabat corbat per 
facilitar la seva neteja. S'adapta a parets irregulars de 
forma senzilla gràcies a la seva col·locació adherida a 

la paret. L'alçada del sòcol és de 8 cm i es presenta en 
color blanc. Fàcil neteja.

03
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Som el teu especialista en laminats...   

Terra laminat

ROURE COMAREA

120 × 19,5 × 0,8 cm. AC5-33

10,99€ m²

06  Presència i caràcter és el què defineix el nostre 

terra laminat en tonalitats fosques. 

05

Terra laminat
NOGUERA BISELL*
120 × 18,9 × 0,8 cm. AC4-32
12,95€ m² 

05  L'elegància de les tonalitats 
més fosques en contrast amb 
interiorismes de tots els estils.

*La lama bisellada és 
aquella que presenta 
una esquerda o bisell 
al llarg i/o ample de la 
lama, formant un petit 
desnivell que deixa 
patent la separació 
entre unes i altres. 
Aporta un elegant 
acabat rústic que 
simula els terres de 
fusta originals.

Terra laminat
ROURE SORVET
120 × 18,9 × 0,8 cm. AC4-32
13,95€ m² 

07  Les tonalitats
groguenques amb
tocs vermellosos li 
donen aquest toc càlid
tan proper.
Bisellat 4 costats.
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Conjunt dutxa + aixeta

PACK SENTA

169€

Conjunt de dutxa regulable en alçada.
Ruixador anticalcari de 20 cm. Flexo, dutxa de 

dues posicions. Fabricat en llautó cromat.


