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banys? persones 

Conjunt 60+60 cm ZOOM

Aixeta O2

Mampara SENSAI II

Plat HIDRA 70x100 cm

Conjunt dutxa SENTA

Sanitari STARTON

7 m2 aprox. 1.738€
173,80€

*al mes

Paga-ho en 10 mesos sense interessos *consulta finançament, pàg. 29

dissenyem
EL TEU 
BANY
EN 3D

GRATIS

+ info al dors

#living
banys?

#living
“és viure la vida, és viure la TEVA vida...

per això, som especialistes en banys, perquè 
ens preocupem de tot, perquè TU, només et 

preocupis de  gaudir-lo... De viure’l”

Tot perquè visquis el teu dia a dia...
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col·lecció BANYS

14,95€

1. new
Plat SILEX PRIVILEGE LLIS.
des de 299€.
Fiora. 70x100 cm. Plat repel·lent 
a l’aigua, mides de 100 cm a 
200 cm de llarg i de 70 cm a 
220 d’amplada. Reixeta inox. 
Disponible en 8 colors. Plafons 
que fan joc amb el plat.

2. new
Conjunt 80 cm CHIC. 449€.
Tattom. Moble a terra de 80x45 
cm, color om blanc, textura amb 
tancament efecte tall de serra. 
Lavabo de porcellana CODIGO II 
i mirall MADISON de 80x80 cm. 3 
calaixos amb tancament esmorteït 
i extracció total.

259€
Sanitari ENNO
Carenat

Sense cops
...tapa amb 
tancament 
progressiu.

1. Plat SILEX PRIVILEGE LLIS
70x100 cm

desde299€

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

Completa el teu bany...
Escombreta. 6,95€.
3 colors disponibles.

Seient dutxa
Blanc. Gedy.

39,95€

Suporta 120 kg.

Aixeta
STILO

64,95€

#lifetime
Viu fàcilment..        viu el bany que millor s’adapti a tu!
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Conjunt 80 cm CHIC
Aixeta ZACK
Mampara PASO
Plat HIDRA 70x120 cm
Conjunt dutxa EMO
Sanitari ERA

6 m2 aprox. 1.737€ 173,70€
*al mes

Paga-ho en 10 mesos sense interessos *consulta finançament, pàg. 29

75€

299€

299€

14,50€/m2

39€

49€

69€

10,95€

399€

Aplic PULSAR

Mampara PASO
Per espais de 116-120 cm

Sanitari ERA
Carenat

Gres porcellànic PROJECT
Perla

Conjunt dutxa EMO
Termostàtica. Ruixador 36x24 cm

2. Conjunt CHIC
Moble 80 cm, lavabo i mirall

449€
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col·lecció BANYS

8 m2 aprox. 1.578€ 157,80€
*al mes

Paga-ho en 10 mesos sense interessos *consulta finançament, pàg. 29

Conjunt 80 cm SENYA
Aixeta SENTA
Mampara NOVA
Plat HIDRA 70x120 cm
Conjunt dutxa NOX
Sanitari ERA

109€
349€

49,95€

9,95€

17,95€

Aplic ION 80

Conjunt SENYA
Moble 80 cm, lavabo i mirall

359€

379€

199€

Mampara NOVA
Per espais de 115-120 cm

Sanitari ERA
Suspès

Vols que t’ho instal·lem?
*consulta serveis a la pàg. 29
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Completa el teu bany...
Tamboret 32,5x30,5x40 cm. 65€.
Metall / efecte fusta.

79€

2. Plat HIDRA des de 189€.
Raifen. Plat de resina blanc 
antilliscant, extraplà de 3 cm. Inclou 
reixeta acer inox. Antibacterià, 
resistent a productes químics i 
retallable.

189€
2. Plat HIDRA
Blanc

70x100 cm

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

Porta-rotlles ACERO
Acer inox.

19,95€

80x160cm 289€
70x180cm 299€
80x180cm 319€
70x200cm 329€
80x200cm 359€
90x120cm 239€
90x140cm 259€
90x160cm 299€

70x100cm 89€
80x100cm 209€
70x120cm 219€
80x120cm 229€
70x140cm 235€
70x150cm 265€
80x140cm 265€
70x160cm 269€
80x150cm 279€

1. Mampara
PLUS EVOLUTION
Frontal i 2 portes
corredisses

549€

*Promoció indivisible, no es pot vendre la mampara sense FeelNet3D.

Vàlvula no inclosa

des de

Vidres amb FeelNet3D 
tractament antigotes i 
tancament magnètic. 
Disseny que no utilitza 
guia inferior.

promoció
FeelNet3D -30% 1. Mampara PLUS EVOLUTION.

des de 549€.
Duscholux. Frontal 2 portes 
corredisses sense guia inferior. 
Perfil plata mat pm. Vidre 
transparent de 5 mm. Guia inferior 
autonetejable. Obertura mitjançant 
perfils tiradors integrats a les 
portes. Alçada: 1900 mm.

Sanitari RODIN
Carenat 70x36 cm
Alçada confort 40 cm

319€

Bidet RODIN
Alçada confort 40 cm

139€

Sense cops
...tapa amb 
tancament
progressiu.

Tovalloler moble SIDE
30 cm

26,95€
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1. Moble B-SMART
Moble 80 cm, lavabo i mirall

499€

El preu inclou complements: 
2 contenidors, 1 amb tapa i 1 
contenidor doble amb tapa, 1 
tovalloler del color del prestatge i 
sifó amb vàlvula.

1. Moble B-SMART. 499€.
Cosmic. Moble 81x46x65 cm amb 
1 calaix superior, lavabo de resina 
i mirall 80x80 cm. Colors freixe-
blanc, freixe, roure-blanc i roure 
amb lavabo de resina per 499€ i 
ceràmic per 469€. Colors blanc 
brillant i antracita pissarra amb la-
vabo de resina per 569€ i ceràmic 
per 519€. El preu inclou comple-
ments: 2 contenidors, 1 amb tapa 
i 1 contenidor doble amb tapa, 1 
tovalloler del color del prestatge i 
sifó amb vàlvula.

249€

+

PACK ZIRANO
DUTXA + AIXETA
Monocomandament

Sanitari ODEON UP
Compacte 60 cm

299€

Sense cops... 
tapa amb 
tancament 
progressiu.

Bidet 
ODEON UP

89€

Aixeta dutxa
GROHTHERM 1000
Termostàtica

189€

producte
eco

Aixeta dutxa SENNA
Termostàtica

79€
Vols que t’ho instal·lem?

*consulta serveis a la pàg. 29

Completa el teu bany...
Paperera 3 litres. 8,95€.
Vermell / Crom
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Conjunt MATTY
Moble 80 cm, lavabo i mirall

239€

99€
Aplic ION

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

Llum LED que canvia segons 
la temperatura, sense 
necessitat de piles.

Pack dutxa GLASS
Plat 120x70 cm, mampara
i conjunta dutxa Senta mono.

Amb conjunt dutxa Senna
termostàtica per 599€.

499€
83,16€

*al mes

Porta assecador DOTT
Crom

Teledutxa COLORS

Porta planxa 
DOTT
Crom

39,95€

12,95€

39,95€

Paga-ho en 6 mesos sense interessos
*consulta finançament a la pàg. 29

14,50€/m2

Gres porcellànic
CONTRACT
Blanc

49,95€
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Conjunt
dutxa
SENNA +
Termostàtica
Alçada regulable

Prestatge
COOPER
Adaptable a
qualsevol 
conjunt
de dutxa

349€

29,95€

El flexo és de PVC,
no s’enrotlla ;)

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

Pack dutxa SENSAI II
Plat 100x70 cm, mampara
i conjunt dutxa Senta mono.

559€
93,16€

*al mes

Amb conjunt dutxa
Senna termostàtica per 659€.

Paga-ho en 6 mesos sense interessos
*consulta finançament a la pàg. 29

Contenidor
26,95€

Conjunt dutxa SENTA
Monocomandament

139€
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Aplic LED
129€

1. Conjunt FUSSION
CHROME
Moble 105 cm, lavabo 
i mirall

599€

1.
Conjunt FUSSION CHROME. 
599€
Salgar. Moble suspès 105 cm amb 
lavabo de porcellana, mirall i dos  
cubs pel moble de color blanc, gris i 
visó. .

Completa el teu bany...
Conjunt dutxa NET. 79€. Sense aixeta.

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

Per cada sistema de
dutxa que compris 
et regalem un 
altaveu bluetooth 
Aquatunes

producte
eco

Sanitari DECO
Suspès

239€

Bidet DECO
Suspès

159€

Conjunt barra
NEW TEMPESTA 
100

41,95€

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

Conjunt dutxa
EUPHORIA XXL
SYSTEM 210.
Ruixador 21 cm

599€

REGAL ALTAVEU

*imatge no contractual
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Pack dutxa PASO
Plat 120x70 cm, mampara
i conjunt de dutxa Senta mono.

Amb conjunt dutxa
Senna termostàtica per 799€.

699€
69,90€

*al mes

*imatge no contractual

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

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

producte
easy clean

Tovalloler doble
42x25,5x81 cm

Port. / Escomb.
20x20x75 cm

46,95€44,95€

Sanitari STARTON
Compacte 61 cm

Bidet STARTON
Compacte 54 cm

289€

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

109€
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producte
eco

Conjunt dutxa
NEW TEMPESTA
COSMO 160
Ruixador 16 cm

Conjunt dutxa
NEW TEMPESTA
COSMO 160
Monocomandament

369€

Completa el teu bany...
Contenidor SLIM. 29,95€.
Per qualsevol aixeta.

Conjunt
dutxa
EMO +
Termostàtica

Conjunt
dutxa
ACERO
Monocomandament
Alçada regulable

389€

Aixeta
ACERO

69,95€ 89,95€ 59,95€
1. Aixeta
EUROSTYLE NEW

2. Aixeta
BAUEDGE

producte
eco

producte
eco

producte
eco

producte
eco

249€

1. Aixeta EUROSTYLE NEW
Lavabo 89,95€
Bidet 99,95€
Dutxa 109€
Bany-dutxa 135€

2. Aixeta BAUEDGE
Lavabo 59,95€
Bidet 69,95€
Dutxa 69,95€
Bany-dutxa 84,95€

309€

Aixeta GEO
99€
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Aixeta BAUEDGE
Canella modular
giratòria

Aigüera STYLO
Acer inoxidable.
Profunditat de la 
cubeta 165 mm.
Moble de 45 cm.
Dim. externes
485x465 mm.

Aixeta
ACERO
Acer inox

99,95€

69€

119€

producte
eco

producte
eco

*en mobiliari de cuines .

*descompte
en cuines

20%

·  Presa de mides
 
·  Pressupost i disseny 3D 

·  Muntatge de cuina i 
electrodomèstics 

Aigüera
UNIVERSO
Acer inoxidable.
Profunditat de la 
cubeta 170 mm.
Moble de 80 cm.
Dim. externes
500x790 mm.

129€

Aixeta
COMPO PLUS

Aixeta
TICO

99,95€

45€

Canella 
orientable. 
Flexo 
extraïble 
de dues 
posicions.

Canella 
orientable.

#goodtimes
La teva cuina, si és bona... dues vegades bona!
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Tenim les millors marques en 
electrodomèstics:

Promoció vàlida de l’1/5/16 al 31/08/16. S’acceptaran sol·licituds fins al 15/09/16.
*Models promocionats: 3KR7968P, 3KR7967P, 3KR7907B, 3KR7767P, 3KR7707B, 3FA7787A, 3FA4665X, 3FA4664X, 3FA4660X, 3FA4610B, 3FC1667P, 3FC1663P, 
3FC1603B, 3FC1661P, 3FC1651L, 3FC1601B, 3FC1552L, 3FC1502B, 3FC1300B, 3GF8667P, 3GF8663P, 3GF8603B, 3GF8661P, 3GF8651L, 3GF8601B, 
3GS8600B, 3GF8552L, 3GF8502B, 3GS8301B. **Lot de 200 llaunes de begudes pels frigorífics americans promocionats i lot de 100 llaunes pels frigorífics i congela-
dors y combis Extrafresh promocionats. Llaunes de refresc de primeres marques de 33 cl. Més informació a les bases notarials. Bases dipositades davant de notari.

Regal

¡Et volem donar la llauna!
I no una, sinó un munt.

Compra un frigorífic*
Balay de gran capacitat
i et regalem fins a
200 llaunes**

fins a 

llaunes de 33 cl.
200

100
llaunes

100
llaunes

100
llaunes

200
llaunes

Llaunes de refrescos i cervesa

Sol·licita el teu regal a
balay.es/promocion-frigorificos.htmlCombis Extrafresh

70 cm ample
Americans Frigorífics i congeladors

d’1 porta
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10,99€/m2

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

Entornpeu, perfils 
d’expansió i 
transició

Recorda que tenim a la 
teva disposició tots els 
elements necessaris per 
completar el teu terra 
laminat: entornpeus, 
perfils de transició o perfils 
d’expansió... tot fa joc 
amb la base del teu terra 
laminat...

Terra laminat PI BLANC
1200x195x8 mm (AC5-33)

Laminat molt resistent, perfecte per un ús diari o 
si tens petits a casa. Instal·lació fàcil amb sistema 
clic.

Terra laminat ROURE PIRINEU
1200x189x7 mm (AC4-31)

Terra laminat NOGUERA BISEL
1200x189x8 mm (AC4-32)8,99€/m2

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

12,95€/m2
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Terra PVC NATURAL OAK
1200x167x6,3 mm (AC5-33)

Terra PVC GRAY OAK
1200x167x6,3 mm (AC5-33)

Terra PVC WASHINGTON PINE
1200x167x6,3 mm (AC5-33)

41€/m2

45€/m2

39,95€/m2

Parcolux és resistent a les inundacions, 
humitats o condensació. És apropiat 

per cuines, banys, vestíbuls, piscines… 
Totalment compatible amb terres de 

calefacció i refrigeració radiant.

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

#naturally
... ser natural és ser un mateix, naturalment!!
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ceràmica
colorhq

Gres porcellànic CONTRACT
30x60 cm marengo

Sis tonalitats diferents de gran 
format. Pots recrear l’ambient que 
millor d’adapti a tu...

14,50€/m2

15,95€/m2

ceràmica
colorhq

Rajola
NAVIA
30x90 cm blanc

#yourself
Viu la vida...
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Rajola VALENCIA
25x70 cm cendra

Rajola VALENCIA
25x70 cm decor band

Gres VALENCIA
45x45 cm taupe

10,95€/m211,95€/m2

10,95€/m2

ceràmica
colorhq

Rajola TURÍN RELLEU
33x55 cm perla

Rajola TURÍN
33x55 cm perla

11,95€/m2

11,95€/m2

#yourself
... però a la teva manera!
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Gres porcellànic PROJECT
30x60cm antracita

Gres URBANMIX
45x45cm sun

Aquest gres és de gran format 
(30x60 cm), perfecte per donar 
sensació de molta amplitud i 
elegància a la teva cambra.

14,50€/m2

18,95€/m2

ceràmica
colorhq
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Rajola DISTRICT
25x75 cm moon

Rajola DISTRICT
25x75 cm mix tradition

19,95€/m2

25,95€/m2

Parquet ceràmic DOÑANA
20x60 cm noguera

12,95€/m2

La calidesa de la fusta... amb la 
durabilitat de la ceràmica. 
Sabies que... per donar un toc 
més rústic al teu terra pots posar 
una junta ampla de color fosc i si 
prefereixes un estil més fresc, una 
junta més clara.

cerámica
colorhq
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Gres porcellànic IPE
31x60cm gris

ceràmica
anti gelades

ceràmica
colorhq

16,95€/m2

Format especial per gent 
especial. Dóna un toc 
diferent i personalitzat al 
teu jardí.

ceràmica
anti slip C3

Gres KANSAS
33x33 cm arena

ceràmica
anti slip C3

10,95€/m2

ceràmica
anti gelades

ceràmica
colorhq

Paviment amb un major 
gruix de l’habitaul, la qual 
cosa li confereix altes 
prestacions mecàniques.
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Vine a la nostra exposició, trobaràs més de 500 models de ceràmica i junts realitzarem 
el disseny personalitzat de la teva zona. 
La nostra ceràmica exterior està qualificada per ús exterior amb tractament anti gel,  
antilliscant, amb color High Quality, gres porcellànic extruït, resistent al xoc tèrmic,  
resistent a àcids i resistent a taques.
Ceràmiques per a tota la vida.

Més de 500 models de ceràmica des de 8,95€/m2

Gres porcellànic
HABITAT
21x60 cm rogenc

Gres extruït natural
NATURE
33x33 cm

24,95€/m2

15,95€/m2

ceràmica
anti gelades

ceràmica
anti gelades

ceràmica
anti slip C3

ceràmica
anti slip C3

disponible 25x25 cm 13,95€/m2.

#outdoors
La veritat és aquí a fora (a la teva terrassa, al teu jardí...)
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Gres porcellànic RODA
30x30 cm coto

13,50€/m2

Gres porcellànic
extruït
PEDRES
30x30 cm carballo

Gres porcellànic extruït
VALLE
30x45 cm tena

19,95€/m2

19,95€/m2

ceramica
anti gelades

ceràmica
anti gelades

ceràmica
colorhq

ceràmica
colorhq

ceràmica
anti slip C3

ceràmica
anti slip C3

Generació 3.0: disseny digital 
que reprodueix autèntiques 
pedres naturals en HD.

ceràmica
anti slip C3

ceràmica
colorhq
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35,95€/m2

Pedra natural
Z ORIENT OR
18x35 cm

Pedra natural
TACO NEGRE
60x20x5 cm

Pedra natural
NILO ENVEJECIDO
60x20x3,5 cm

10,95€/peça

11,90€/peça

Quarsita daurada amb tonalitats terra i gris 
clar que conformen una combinació elegant i 
lluminosa. Ideal per zones resguardades.

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

*Preu península. Venda per caixes.



24  /  Nº03  /  JULIOL  /  2016  

col·lecció EXTERIOR

         

475€

899€

Forn MORUNO
Maó refractari i formigó

Forn DOBLE DE FOGÓ
Pedra, maó i formigó

Al. 85 cm / Fons 110 cm / Ample 110 cm.
Pes 680 kg.

Exterior de 70 cm 
(disponible fins a 100 cm).
Pes 1000 kg.

*Preu península per totes les barbacoes i forns. No inclou transport ni instal·lació.

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

705€

Barbacoa COMPACTA/DB
Maó refractari i formigó

Sense pintar.

Al. 195 cm / Fons 48 cm 
Ample 105 cm / Pes 375 kg 
Ample de boca 54 cm. 

Boca de gran format, ideal 
per cuinar paelles.

Barbacoa PAELLERO
Maó refractari i formigó

Al. 238 cm / Fons 68 cm / Ample 163 cm.
Pes 860 kg / Ample de boca 84 cm.

Idoni per pizzes i tot tipus de rostits. El 
fogó permet realitzar el foc de manera 
que el forn sempre quedi net i amb més 
espai.

catàleg online
i a botiga

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

175€



GAMMA.CAT  /  25

Gespa artificial AUTUMN
20 mm

12,95€/m2

Gespa acabat brillant

garantia producte
5 anys

Gespa artificial SUMMUM
35 mm

Gespa artificial VERANO
40 mm

26,95€/m2

19,95€/m2

Gespa artificial de gamma alta i 
una suavitat excel·lent.

Gespa amb un tacte molt real i un 
verd molt cridaner.
Gaudeix del teu jardí... ARA!

garantia producte
5 anys

garantia producte
5 anys

Gespa tipus moqueta 
per un ús intensiu.

Gespa artificial MOKKA
6 mm

5,95€/m2

Barbacoa FIESTA
Acer

485€
Al. 125 cm
Fons 44 cm
Ample 78,5 cm
Boca 70 cm

Graella recullidora de 
grasses en acer inoxidable 
per mantenir la barbacoa 
neta.

*Suport formigó no inclòs.

des de

Bolo MARBRE BLANC PUR
Sac 20 kg

6,20€/sac

Decoració per jardins, zones 
públiques, exterior i interior.
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Solució idònia a la hora de projectar 
espais a l’aire lliure com jardins, terrasses 
o àrees transitables.

Per crear espais exteriors 
de gran valor estètic sense 
renunciar a les prestacions 
tècniques.

Segellador amb protecció solar.
Es pot afegir a qualsevol color 
de la gamma Starlike®

Gres porcellànic
MULTIQUARTZ 20
600x600x20 mm. Beix

Segellador protecció solar
GALAXY
Per obtenir un efecte metàl·lic

Segellador protecció solar
OR
Per obtenir un efecte brillant or

Segellador protecció solar
SPOTLIGHT
Per obtenir un efecte brillant plata

Gres porcellànic
TREVERKMADE 20
400x1200x20 mm. Fumat

43,50€/m2

25€/u. 2,5 kg.

35€/u. 2,5 kg.

25€/u. 2,5 kg.

59,95€/m2

gres
anti gelades

gres
anti heladas

gres
anti slip C3

gres
anti slip C3
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SPA OXIA WOOD
Fusta exterior color teka

6.490€ 270€
*al mes

Paga-ho en 24 mesos sense  interessos
*consulta finançament a la pàg. 29

189x204x90 cm

Molt resistent a la humitat, 
taques, ratllades, desgast i 
amb molta estabilitat.

SPA OXIA WOOD. 6.490€
Jacuzzi. Tapa tèrmica inclosa. Acabat 
interior en blanc, platinium o cobalt. 
Revestit en fusta de okume tenyit 
en color teka, 17 jets, 4 seients, far 
subaquàtic, 189x204x90 h, filtració per 
cartutx de paper. Opcional: sistema de 
desinfecció clear ray uv.
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col·lecció ESTALVI

Depuració en 1 cicle continu 
de 3 etapes:

 - oxidació
 - decantació
 - extracció aigua depurada

Colors disponibles moka, gris o 
xocolata. Accessoris opcionals: 
aixeta i filtre baixant

Redueix, recicla i reutilitza.

L’innovador mòdul 
Carbonator manté estables 
els sistemes de tractaments 
d’aigües residuals de les 
segones residències.

En períodes sense aportació 
de matèria orgànica, el 
mòdul proporciona els 
nutrients necessaris a la 
depuradora i assegura un 
funcionament adequat de 
mode permanent.

Pack  CARBONATOR
de 2.700 a 13.000 litres

DIPÒSIT I PORTATESTOS
300 litres. Junta entrada DN50
amb rosca 3/4” i aixeta.

COMPOSTADORA
ECO-MASTER
300 litres. 60x60x90 cm

Pack  CARBONATOR
Mòdul, 1 garrafa 30 kg.
Nutrient Bernntaplus VP-1
Llança de succió 425.

des de

des de

2.595€

265€

1.170€

39,99€



els nostres SERVEIS

Descobreix tot 
el que podem 
fer per tu...

Descobreix els nostres 
catàlegs a gamma.cat
o emporta-te’ls gratis de les nostres botigues

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.

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.
No 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.

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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*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 31/07/2016. Consulta altres condicions de finançament a la botiga.

01 Pàg. / Bany complet.
10 mesos per imports de 1.738€. 10 quotes fixes mensuals de 173,80€. 

03 Pàg. / Bany complet.
10 mesos per imports de 1.737€. 10 quotes fixes mensuals de 173,70€.

04 Pàg. / Bany complet.
10 mesos per imports de 1.578€. 10 quotes fixes mensuals de 157,80€.

07 Pàg. / Pack dutxa GLASS.
6 mesos per imports de 499€. 5 quotes fixes mensuals de 83,16€ i 1 última de 83,20€.

08 Pàg. / Pack dutxa SENSAI II.
6 mesos per imports de 559€. 5 quotes fixes mensuals de 93,16€ i 1 última de 93,20€.

10 Pàg. / Pack dutxa PASO.
10 mesos per impostos de 699€. 10 quotes fixes mensuals de 69,90€.

27 Pàg. / SPA OXIA WOOD.
24 mesos per imports de 6.490€. 23 quotes fixes mensuals de 270€ i 1 última de 280€
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Vine a la nostra botiga i junts

dissenyarem 
el teu

bany en 3D
per 20€

Aquest 
mes

GRATIS

nosaltres
ja l’hem  
contractat

Catifa bany BAMBÚ
45x100 cm

19,95€

#dontworry
Viu la TEVA vida i...

... sigues feliç!


