
persones  banys?

Moble 80cm CHICK
Aixeta ZACK
Mampara PASSO
Plat HIDRA 70x120cm
Conjunt dutxa SENTA
Sanitari ERA

6 m2 aprox. 1.412€ 141,20€
*al mes

Paga-ho en 10 mesos sense interessos *consulta finançament a la pàg. 30
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“Especial banys complets”

399€

299€

Conjunt CHICK
Moble 80cm, lavabo i mirall

Mampara PASO
Per a espais 116-120cm

“Per a nosaltres el més 
important... són les persones
...per això t’oferim les nostres
propostes de banys complets,
solucions per al teu dia a dia,
banys que s’adapten a tu.”
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col·lecció BANYS

Gaudir de tots els moments, tots els dies...
en el teu bany? També!

1. new
Conjunt 80cm ANGLET. 549€.
Moble suspès 80x45cm, casc lacat 
blanc i fronts en melamina estepa. 
Lavabo CODIGO II. Mirall quadrat 
MADISON llis de 80x80cm. Calaix 
frontal que oculta un altre calaix, un 
de superior i un altre inferior de gran 
capacitat, tancament esmorteït i 
extracció total.

Plat dutxa FLIGHT
Resina recoberta de cautxú acrílic

Jacob Delafon. 100x70cm. Plat 
antilliscant, mides de 90cm fins a 140cm 
de llarg i fins a 80cm ample.

Aixeta lavabo
ANDY

39,95€

Llum dutxa IP65
Inclou halogen 35W.

27,95€

Completa el teu bany...
Porta-rotlles i escombreta 26,95€.

Sanitari STARTON
Compacte 61cm

Bidet STARTON
Compacte 54cm

279€

109€

169€

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

especial per a 
zones de raig 
d’aigua.

Plat compost en tres capes 
de diferents materials, 
ofereix una excel·lent 
simbiosi entre solidesa, 
resistència i pes.Vols que t’ho instal·lem?

*consulta serveis a la pàg. 31
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8 m2 aprox. 1.948€ 194,80€
*al mes

Paga-ho en 10 mesos sense interessos *consulta finançament a la pàg. 30

Sanitari DECO
Carenat a paret

349€
Aixeta
STILO

64,95€

1. Conjunt ANGLET
Moble 80cm, lavabo i mirall

549€

Neteja vidres
15,95€

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

Ceràmica CONTRACT
Perla

14,50€/m2



4  /  Nº01  /  MARÇ  /  2016  

col·lecció BANYS

5 m2 aprox.
129,30€

*al mes

Conjunt SENYA
Moble 80x46cm, lavabo i mirall

399€

Aplic ION

Aixeta SENTA

109€

49,95€

Ceràmica CONTRACT
Blanc

14,50€/m2

Radiador TOJAR
Aigua

Contenedor SLIM
Rectangular

Conjunt dutxa SENTA
Monocomandament

69,50€

24,95€

139€

1.293€
Moble 80cm SENYA
Aixeta SENTA
Mampara GLASS
Plat HIDRA 70x120cm
Conjunt dutxa SENTA
Sanitari GIRO

Mampara GLASS
100x190cm. Transparent

189€

Paga-ho en 10 mesos sense interessos *consulta finançament a la pàg. 30
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1. Plat HIDRA des de 179€.
Raifen. Plat de resina blanc 
antilliscant, extraplà de 3cm. Inclou 
reixa acer inoxidable. Antibacterià, 
resistent a productes químics, 
retallable.179€

1. Plat HIDRA
Blanc

70x100cm.

Aquest plat és de resina, això vol 
dir que té un tacte molt agradable 
per als teus peus, i com que és 
extraplà, et permet entrar i sortir 
de la dutxa tranquil·lament.

Porta-rotlles ACERO
Acer inox.

17,95€

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

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

70x160cm 259€
80x160cm 285€
70x180cm 289€
80x180cm 299€
70x200cm 319€
80x200cm 349€

70x100cm 179€
80x100cm 209€
70x120cm 215€
80x120cm 229€
70x140cm 235€
80x140cm 265€

Aixeta lavabo
CLAN

79€

259€
Sanitari ENNO
Carenat

producte
eco

Tamboret blanc
Suporta 130Kg.

26,95€

Ideal per a la dutxa, 
si tens petits a casa, 
és perfecte.

Sense cops ... tapa
amb tancament 
progressiu.
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1. Conjunt FAN. 249€.
Tattom. Moble suspès 80 cm, 
lavabo CODIGO II i mirall HAFA 
amb marc de fusta de 80x90cm. 
4 colors a triar blanc brillant, 
bordeus brillant, grafit brillant i 
beix brillant. 

Plat SILEX PRIVILEGE
Textura llisa

Radiador SLIM
Elèctric 

Tovalloler doble
Andrea House 

Porta-rotlles i escombreta
Andrea House 

199€

45€

44,95€

Fiora. 70x100cm.
Plat repel·lent a l’aigua, 
mides de 100cm fins a 
200cm de llarg i de 70cm 
fins a 110cm ample.
Reixeta inoxidable. 
Disponible en 8 colors. 
Disponibles panells a joc 
del plat.

des de

1. Conjunt FAN
Moble 80cm, lavabo i mirall

249€

Paga-ho en 10 mesos sense interessos
*consulta finançament a la pàg. 30

25x100cm. Climastar
25x50cm por 139€.

Completa el teu bany...
Escombreta ZENITH. 7,95€.
6 colors disponibles. Resina plàstica.

299€

Auxiliar FAN

Aplic FOCO

119€

29,95€
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Tovalloler doble
Andrea House 

Porta-rotlles i escombreta
Andrea House 

Pack dutxa PASO
Plat 120x70cm, mampara
y conjunt dutxa Senta mono.

Conjunt dutxa Senna termostàtic per 799€.

699€ 249€
69,90€

*al mes

*imatge no contractual

Sanitari RODIN
Carenat 70x36cm
Altura confort 40cm

289€

Bidet RODIN
Altura confort 40cm

129€

+

PACK ZIRANO
Dutxa + aixeta
Monocomandament

Vols que t’ho instal·lem?
*consulta serveis a la pàg. 31

sense cops
...tapa amb
tancament
progressiu.
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Sanitari DECO
Suspès

229€

Bidet DECO
Suspès

Aplic LED

149€

49€

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

Conjunt ZOOM
Moble 80cm, lavabo i mirall

399€

1. Conjunt FUSSION
LINE 800 OLMO
Moble 80cm, lavabo i mirall.

369€

Auxiliar ZOOM

Aplic PULSAR

Aixeta 02

45€

45€

49,95€
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1.
Conjunt FUSSION LINE 800 
OLMO. 369€.
Salgar. Moble suspès 80cm, amb 
lavabo i mirall en color blanc, gris, 
visó i om. .
Disponible en color negre o gris 
brillant per 399€. .

Completa el teu bany...
Toallero moble SIDE. 25,95€.

30cm. Per col·locar al lateral del moble.

Pack dutxa SENSAI II
Plat 100x70cm, mampara
i conjunt dutxa Senta mono.

559€
55,90€

*al mes

Sanitari DECO
Carenat a paret

349€

Neteja vidres

Contenidor

15,95€

24,95€

Conjunt dutxa SENTA
Monocomandament

139€

Vols que t’ho instal·lem?
*consulta serveis a la pàg. 31

Amb conjunt dutxa
Senna termostàtica per 659€.

Ceràmica PROJECT
Perla

14,50€/m2

Paga-ho en 10 mesos sense interessos
*consulta finançament a la pàg. 30
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1. Moble B-SMART. 499€.
Cosmic. Moble 81x46x65cm amb 1 
calaix superior, lavabo resina i mirall 
80x80cm.
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 lavabo de resina per 
549€ i ceràmic 519€.
El preu inclou complements: 
2 contenidors, 1 amb tapa i 1 
contenidor doble amb tapa, 1 
tovalloler del color de la prestatgeria 
i sifó amb vàlvula.

Completa el teu bany...
Sanitari ODEON UP CONFORT 
239€.
Bidet ODEON UP CONFORT  
75€.

col·lecció BANYS

Pack dutxa SENSAI II
Plat 90x72cm, mampara
y conjunt dutxa Senta mono.

399€
66,50€

*al mes

Bàscula DIGITAL
Blanc. Brabantia.

Cubo 3L
Blanc. Brabantia.

Seient dutxa
Blanc. Gedy.

19,95€ 16,95€

39,95€

Suporta 120 kg.

Conjunt
dutxa
SENNA +
Termostàtic
Telescòpic

349€

El flexo és de PVC,
no s’enrotlla;)

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

producte
eco

Jacob Delafon. Tapa tancament progressiu.

Paga-ho en 6 mesos sense interessos
*consulta finançament a la pàg. 30



GAMMA.CAT  /  11

Mampara VETRO VT
Transparent.
Frontal 1 fulla fixa més 
fulla corredissa

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

469€

499€

des de

Vols que t’ho instal·lem?
*consulta serveis a la pàg. 31

Pack dutxa SENSAI II
Plat 90x72cm, mampara
y conjunt dutxa Senta mono.

Aixeta dutxa SENNA
Termostàtica

Aixeta dutxa
GROHTHERM 1000
Termostàtica

Conjunt barra
NEW TEMPESTA 
100

79€
189€

41,95€

Teledutxa COLORS
Llum LED.

12,95€

Llum LED que canvia 
segons temperatura sense 
necessitat de piles.

producte
eco

El preu inclou complements: 
2 contenidors, 1 amb tapa i 1 
contenidor doble amb tapa, 
1 tovalloler del color de la 
prestatgeria i sifó amb vàlvula.
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“Cantar i ballar
és senyal de felicitat,

sota la dutxa, tranquil·litat”
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producte
eco

Conjunt dutxa
NEW TEMPESTA
COSMO 160.
Ruixador 16cm.

Conjunt dutxa
NEW TEMPESTA
COSMO 160.
Monocomandament.

349€

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

Conjunt dutxa
EUPHORIA
SYSTEM 180.
Ruixador 18cm.

Conjunt
dutxa
EMO +
Termostàtic

Conjunt
dutxa
NOX
Monocomandament

389€

Aixeta
SENTA

64,95€

49,95€

89,95€129€ 3. Aixeta
EUROSMART
NEW

1. Aixeta
EUROSTYLE NEW

2. Aixeta
ESSENCE

producte
eco

producte
eco

producte
eco

329€

1. Aixeta EUROSTYLE NEW.
Lavabo 89,95€.
Bidet 99,95€.
Dutxa 109€.
Bany 129€.

2. Aixeta ESSENCE.
Lavabo 129€.
Bidet 135€.
Dutxa 145€.
Bany 169€.

3. Aixeta EUROSMART NEW.
Lavabo “S” 64,95€.
Lavabo “L” 129€.
Bidet 75€.
Dutxa 79€.
Bany 85€.

399€

229€
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“tenim la millor recepta
per compartir bons moments a la teva cuina”

Aixeta BAUEDGE
Broc modular
giratori.

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

Aixeta
ACERO
Acer inox.

Aixeta
DONA II

Aixeta
APRIL

99€

69€

69,95€

79,95€

49,95€

producte
eco

producte
eco

Broc
orientable

Broc
orientable
i abatible

*en mobiliari de cuines .

*descompte
en cuines

20%

·  Presa de mides

·  Pressupost i disseny 3D

·  Muntatge de cuina i
 d’electrodomèstics

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

129€
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Gaudeix del teu temps lliure, iSensoric farà la resta.

Pilota un Ferrari, diverteix-te amb un espectacle o crema calories amb la teva polsera; iSensoric farà la 
resta. Perquè ara, només per comprar una rentadora, assecadora o rentaplats amb tecnologia intel·ligent 
iSensoric, des de l’1 de gener fins al 31 de Març, tries un d’aquests tres regals directes. A més, si esculls 
l’electrodomèstic més tecnològic, rebràs un SmartWatch de regal addicional.

Regal opció 1.
Pilotar un Ferrari

Gaudir al volant d’una màquina excepcional 
i conduir-la en una carretera oberta. O si 
l’usuari prefereix una altra aventura esporti-
va, té més de 258 opcions per triar.

Regal opció 2.
Un bon espectacle

Gaudir del concert del seu grup favorit, del 
musical de moda, d’una pel·lícula de cinema 
o de l’última obra de teatre amb un val de 
30€ de descompte.

Regal opció 3.
Una polsera intel·ligent

Amb aquesta polsera esportiva, monitorit-
zar distància, calories, son i tot el necessari 
per a l’exercici diari és possible.

A més, si compres un dels electrodomèstics més tecnològics, de regal aquest increïble SmartWatch valorat 
en més de 200 €

*Entra a: www.siemens-home.es/promocion-isensoric

+

Tenim les millors 
marques en 
electrodomèstics:
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“tocar les estrelles
amb els peus a terra ... és el que 
passa quan trepitges un terra de 

Terradecor, de veritat”

9,95€/m2

Ceràmica
colorhq

Rajola
ISVUD RELIEVE 3D
31x45cm

11,95€/m2

Gres
BERLÍN
45x45cm Visó
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Gres porcellànic PROJECT
30x60cm Antracita

Rajola MILÁN
31x60cm Arena

Rajola MILÁN RELLEU
31x45cm Arena

11,95€/m2

16,45€

13,95€
Ceràmica
colorhq

Aquest gres és de gran format 
(30x60cm), perfecte per donar 
sensació de molta amplitud i 
elegància a la teva estança.

14,50€/m2

11,95€/m2

Rajola
ISVUD RELIEVE 3D
31x45cm

Rajola de gran format.
Amb la varietat 
cromàtica de la nostra 
sèrie MILÁN... converteix 
en únic els espais de la 
teva llar.
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Gres porcellànic CONTRACT
30x60cm Perla

Parquet ceràmic DOÑANA
20x60cm Noguera

12,95€/m2

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

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.

14,50€/m2
16,45€

13,25€
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Rajola ACTIV
25x40cm Caramel

Rajola ACTIV
25x40cm Yaras

Rajola ATELIER
7,5x15cm

Rajola TURÍN RELLEU
33x55cm Perla

Rajola TURÍN
33x55cm Perla

11,95€/m2

Ceràmica
colorhq

Ceràmica
colorhq

Ceràmica
colorhq

Fabricat amb pasta blanca, 
els colors són més potents. 
Disponible en 8 colors i en 
brillant o en mat.

Amb els seus quatre colors de 
tendència, decorats sorprenents i 
textures suaus i delicades, podràs crear 
espais únics i amb estil.

14,95€/m2

16,95€/m2

24,95€/m2

11,95€/m2

des de
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INTACLIC

®

“ens agrada el natural... 
per a les persones naturals,

terres naturals”

Terra laminat NEW NOGAL
1310x189x10mm (AC5-33)

Terra laminat NOGAL
1200x189x8mm (AC4-32)

Terra laminat ROURE PIRINEU
1200x189x7mm (AC4-31)

14,95€/m2

12,95€/m2

8,99€/m2

Aquest laminat té molt bona 
resistència al desgast i als impactes, 
ideal per a botigues o comerços.

Aquest terra està bisellat pels 4 
costats, el que fa que no es vegi 
cap separació entre elles.

Vols que t’ho instal·lem?
*consulta serveis a la pàg. 31
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“ens agrada el natural... 
per a les persones naturals,

terres naturals”
Terra laminat ROURE SORVETE
1200x189x8mm (AC4-32)

Terra laminat NEW HERMES
1200x189x8mm (AC5-32)

Terra laminat ROURE DUBLÍN
1200x189x8mm (AC4-32)

Laminat molt resistent, perfecte per a un ús diari 
o si tens petits a casa.

12,95€/m2

10,99€/m2

9,99€/m2

Terra bisellat pels 4 costats.

Vols que t’ho instal·lem?
*consulta serveis a la pàg. 31

* Venda per caixes. Sòcols, perfils d’expansió i transició a joc. Fabricació nacional.

Completa el teu terra...
Sòcol 70mm Blanc 4,95€/u.
Sòcol 90mm Blanc 5,75€/u.
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“benvingut a l’aire lliure
   amplia la zona útil de casa teva i el teu jardí”

Vine a la nostra exposició on 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 tractaments 
antigel, 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
21x60cm Vermellós

Gres extruït natural
NATURE
33x33cm

24,95€/m2

15,95€/m2

Ceràmica
anti gelades

Ceràmica
anti gelades

Ceràmica
anti slip C3

Ceràmica
anti slip C3

disponible 25x25cm 13,95€/m2.

18,95€

28,95€



GAMMA.CAT  /  23

Gres porcellànic extruït BASIC
30x30cm Terra

12,50€/m2

Visita la nostra botiga i descobreix 
totes les peces complementàries 
d’aquest gres porcellànic extruït.

Fang ROJA
30x30cm

24,95€/m2

Ceràmica
anti gelades

Ceràmica
anti gelades

Ceràmica
anti slip C3

Ceràmica
anti slip C3

des de

El fang manual es caracteritza pel 
seu acabat rústic i tradicional. És 
una terracotta elaborada artesa-
nalment i la seva textura única és 
ideal per a paviments exteriors.

El fang mecànic és un material 
extrusionat que proporciona unes 
superfícies llises i minimalistes. 
Aquesta terracotta crea espais 
molt singulars i altament funcio-
nals.

100% natural
100% ecològic

Fang natural

13,50€
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Gres porcellànic DENALI
60x60cm

Gres porcellànic IPE
31x60cm

Ceràmica
anti gelades

Ceràmica
anti gelades

Ceràmica
colorhq

Ceràmica
colorhq

16,95€/m2

19,95€/m2

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

Ceràmica
anti slip C3

Ceràmica
anti slip C3
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Pedra natural
Z ORIENT OR
18x35cm

Pedra natural
Z PISSARRA NEGRA
18x35cm

Pedra natural
Z MULTICOLOR RECTANGULAR
18x35cm

35,95€/m2

34,95€/m2

29,95€/m2

Pedra molt, molt 
natural, tant que no es 
visualitza ni la junta. 
Molt elegant ideal per 
a ús interior.

Autèntica pedra natural ideal 
per utilitzar en interior.

*Preu península. Venda per caixes.

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

La nostra pedra natural és roca 
extreta directament de la natura 
i que, després de la seva modu-
lació i tractament natural, es pot 
utilitzar com producte de cons-
trucció i decoració.

Pedra 100%
natural



26  /  Nº01  /  MARÇ  /  2016  

col·lecció EXTERIOR

Tancament PILAR MARBRE
35,5x40x4,5cm

BALUSTRADA PLANA
3 u. = 1ml

Gelosia ALTEA
6x20x40cm

Revestiment PIRINEOS
28x14x1cm. Aneto
(1 caja = 12u.)

Llosa PAVÉ BRADSTONE
45x30x5cm. 

10,43€/u.

10,74€/u.

2,40€/u.

9,80€/caixa.

10,27€/u.

Pots crear camins d’accés molt 
ràpidament, no cal fer planxé. 
Es pot col·locar sobre llit de 
sorra i no cal rejuntar.

Obstaculitza el passar del vent i 
aporta intimitat al teu jardí.
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Barbacoa RÚSTICA / SP
Pedra, maó i formigó

Barbacoa FIESTA
Acero

475€

485€
La barbacoa model Rústica 
esta fabricada amb pedra 
reconstituïda que li dóna un 
aspecte molt natural.

Alt 214cm
Fons 60cm
Ample 96cm
Boca 66cm

Alt 125cm
Fons 44 cm
Ample 78,5cm
Boca 70cm

Graella recull-greixos
en acer inoxidable per 
mantenir la barbacoa neta.

Gespa tipus moqueta 
per a un ús intensiu.

*Suport formigó no inclòs.

Gespa artificial MOKKA
6mm.

5,65€/m2

Gespa artificial SUMMUM
35mm.

Gespa artificial PRADA
35mm.

Gespa artificial AUTUMN
20mm.

27,85€/m2

17,75€/m2

Aquesta gespa artificial, gairebé 
és real... és d’alta qualitat, tacte 
molt, molt real.

Gaudeix del teu jardí ... ARA!

12,85€/m2

Protector mat. 13,99€.
3 en 1. 1750ml. Incolor.

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

garantia producte
5 anys

garantia producte
5 anys

Gespa acabat brillant.



28  /  Nº01  /  MARÇ  /  2016  

col·lecció AÏLLAMENT ACÚSTIC

“ssttttttt... escolta el silenci
amb un bon aïllament, millor descans”

Acustidan®

M.A.DRocdan®231

Fonodan®900

Impactodan®900

Fonodan®BJ

Fonodan®50 Confordan®

morter armat

Parquet

Suport

Els SISTEMES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC DANOSA són solucions integrals dissenyades per obtenir una qualitat acústica adequada a l’interior dels edificis. Tots els productes 
que integren la caixa acústica del recinte a aïllar, estan dissenyats per reduir o evitar la transmissió de sorolls aeris i estructurals entre les diferents estances d’un edifici.

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

Aplicació Aïllament acústic Producte Descripció

Terres

Amortiguant IMPACTODAN® Làmina flexible de polietilè químicament reticulat de cel·la tancada.

Massa acústica amortiguant 
i antiressonant

FONODAN® 900
Producte bicapa format per una membrana autoadhesiva d’alta densitat i un polietilè 
químicament reticulat.

Amortiguant CONFORDAN® 
Làmina flexible de polietilè químicament reticulat de cel·la tancada revestit amb un film 
de plàstic aluminitzat

Parets i 
Sostres

Massa acústica
antiressonant

M.A.D 4
Làmina bituminosa d’alta densitat revestida en les seves cares externes per un film de 
polietilè.

Baixes i mitjanes 
freqüències

ACUSTIDAN® Producte bicapa format per una làmina bituminosa d’alta densitat i una material 
absorbent format per fibres de cotó i tèxtil reciclat.

Baixes, mitjanes i altes 
freqüències

DANOFON® Producte tricapa format per una làmina bituminosa d’alta densitat i un material 
absorbent format per fibres de cotó i tèxtil reciclat

Soroll impulsiu de mitjanes, 
altes i baixes freqüències

SONODAN® PLUS  
AUTOADHESIU

Producte multicapa, polietilè reticulat, una doble làmina
bituminosa d’alta densitat i un panell absorbent de llana de roca.

Mitjanes i altes freqüències ROCDAN® 231 Panell flexible i lleuger de llana mineral.

Perfils 
metàl·lics 
parets

Massa acústica amortiguant 
i antiressonant

FONODAN® 50
Producte bicapa format per una membrana autoadhesiva
d’alta densitat i un polietilè químicament reticulat.

Conductes
Massa acústica amortiguant 
i antiressonant

FONODAN® BJ
Producte bicapa format per una membrana autoadhesiva
d’alta densitat i un polietilè químicament reticulat.

...t’ho 
 expliquem
   a la nostra botiga.



els nostres SERVEIS

Tota la compra que vols, la financem.
El bany dels teus somnis ... millor a casa teva.
Volem ajudar-te a aconseguir el teu bany desitjat, per això t’oferim 
diferents possibilitats de finançament per aconseguir fer el teu projecte 
realitat. Informa’t de les opcions a les nostres botigues.

01 Pág. / Bany complet.
10 mesos per imports de 1.412€. 10 quotes fixes mensuals de 141,20€. 

03 Pág. / Bany complet.
10 mesos per imports de 1.948€. 10 quotes fixes mensuals de 194,80€.

04 Pág. / Bany complet.
10 mesos per imports de 1.293€. 10 quotes fixes mensuals de 129,30€.

07 Pág. / Pack dutxa PASO.
10 mesos per imports de 699€. 10 quotes fixes mensuals de 69,90€.

09 Pág. / Pack dutxa SENSAI II (frontal).
10 mesos per imports de 559€. 10 quotes fixes mensuals de 55,90€.

10 Pág. / Pack dutxa SENSAI II (rectangular).
6 mesos per imports de 399€. 6 quotes fixes mensuals de 66,50€.

32 Pág. / Pack dutxa GLASS.
6 mesos per imports de 499€. 5 quotes fixes mensuals de 83,16€ y 1 última de 83,20€.

Descobreix tot 
el que podem 
fer per tu...

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

* Oferta financera realitzada per CaixaBank, consumer Finance i subjecta a la seva 
aprovació. TIN 0% TAE 0%. Sense comissió d’obertura. Oferta vàlida fins al 
31/03/2016. Consulta altres condicions de finançament a la botiga.



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.

Et lliurem 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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Conjunt MATTY
Moble 80cm, lavabo i mirall

239€

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

Pack dutxa GLASS
Plat 120x70cm, mampara
i conjunt dutxa Senta mono.

Amb conjunt dutxa
Senna termostàtica per 599€.

499€
83,16€

*al mes

Paga-ho en 6 mesos sense interessos
*consulta finançament a la pàg. 30


