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en el teu bany
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en el teu bany
passen coses...

es mampares solen ser un 
reflex de les nostres vides. 
Segons qui i com vivim, les 
mampares s'adapten a les 

nostres vides, al dia a dia. Mampares 
per a famílies, per a singles, per als 
que tornen a ser novios... 

Especial mampares i dutxes
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Accessoris, ceràmica i gres. Per a vestir els terres i les parets del teu bany, aixetes... No t'ho perdis!

Som els teus especialistes en bany... Som 

En aquest especial de mampares i dutxes 
t'hem preparat una selecció de les millors 
solucions del mercat. Perquè sabem que 
canviar el bany és molt important i volem 
ajudar-te a fer-ho molt fàcil. 

Vine a visitar-nos i junts crearem l'espai que 
millor s'adapti a les teves necessitats i al teu 
estil, perquè puguis dir "aquesta és la meva 
mampara, aquest és el meu plat i aquest és 
el meu equip de dutxa".



Mampara frontal de 120 cm + lateral de 70 cm. Frontal disponible fins a180 cm. Lateral fins a 80 cm. Vidres amb tractament EASY CLEAN.

Moble nou
 BROOKS.

 Un disseny racionalista 
que uneix les línies 

pures combinades amb 
les potes de suport 
(opcionals) i la barra 

funcional que, alhora, 
serveix de tovalloler. Un 

disseny d'Estudi Ribaudí 
per a Grup GAMMA.

Una sèrie molt completa que ofereix 
diversitat de mides i d'opcions per 

a combinar.

sanitari i bidet
DECO suspesos
01  Sanitari 249€
02  Bidet 159€

01

02

449€
Mampara de dutxa PASO

759€ new 2017
Moble BROOKS roure de 120 cm
Porta color mostassa més calaix.

(Joc de potes opcional 129€)

Estalvi d'aigua i 
energia.

Aixeta de 
lavabo 

MONDO

69€

en el teu bany passen coses...

Un bany...per a nosaltres!
Creixen i se'n van... I descobreixes que pots tenir un 

bany nou!  No t'ho imaginis. Ara amb el nostre servei 

3D pots veure directament el resultat final...

producte
eco
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Aquesta reforma inclou

Projecte en 3D GRATUITO
Moble complet amb tovalloler 759€

Aixeta 69€
Mampara i plat de dutxa 690€

Conjunt de dutxa 179€
Sanitaris suspesos 408€

Revestiment* des de 16,95€ m2

Paviment* des de 9,99€ m2

COST TOTAL DEL PROJECTE:

2.105€
PROJECTE FINANÇAT* EN 12 MESOS SEN-

SE INTERESSOS:175,41€ /al mes

El pressupost no inclou la mà d'obra.

*Com que cada bany varia en superfície, el preu del 
paviments i del revestiment es facilita per m2 i no 

s'inclou en el preu final.

Bany complet
reforma integral                                               

9 m2 aprox.

#miraelmeubanynou

759€ new 2017
Moble BROOKS roure de 100 cm 
amb lavabo i mirall amb llum LED.

Els nostres
TRENDINGTOPIC

La reforma completa del teu bany 
és més fàcil quan comptes amb 

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

Vine i desobreix com podem 
ajudar-te.

*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  31/03/2017. Consulta altres condicions de finançament a la botiga. Finançament per a 11 quotes de 175,41€ 
i una última quota de 175,49€



en el teu bany passen coses...

399€
Mampara de dutxa

PALIO LONGA new 2017
ample 162-165 cm

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

Paviment FOREST 
disponible en color
01  GREY  22x85 cm
19,95€ m2 

02

PER A ESPAIS

NO LIMIT

01

Mampara frontal 
2 portes fixes 

+ 2 portes 
corredisses. 

Disponible de 162 
a 180 cm. Vidres 

de 6 mm amb 
EASY CLEAN  

inclòs.

Flexo PVC platejat 
i ruixador extraplà 
anticalcari de 30 
cm. Teledutxa de 
tres posicions. 
Botó de seguretat 
a 38ºC i derivador 
integrat a l'aixeta. 
Regulable en 
alçada.
Equip dutxa 
SENNA+ 
369€.
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Somos tus especialistas en baño... Somos  

Mampara de dutxa frontal 
d'1 fix+1 porta+1 fix. Vidres 
fixos transparents de 8 mm 
i 5 mm a la porta. Obertura 
mitjançant poms. Alçada 200 
cm. Combinable amb laterals. 
Disponible de 125 cm fins a 
260 cm d'amplada.
amb aplicació FEEL NET 3D 
inclosa (valorada en 
189 euros).

799€
Mampara de dutxa
GRAVITY
ample 125-145 cm

Plat de dutxa emmarcat 
extraplà de 3 cm 

d'alçada. Mides de 
120x70 cm fins a 

180x80 cm. Retallable. 
Antilliscant. Vàlvula 

inclosa. Reixeta d'acer 
INOX.

resina

acer inox

blanca

Opcions de reixeta399€ 
Plat

rectangular
SILEX

90x70 cm

PER ESPAIS

NO LIMIT

259€
INN Plat rectangular

70x120 cm

Plat de dutxa 
SILEX COLLECTION 

emmarcat de 4 cm 
d'alçada. Mides des 
de 90x70 cm fins a 

170x90 cm. Retallable 
i antilliscant. Acabat en 

pissarra o llis. 8 colors a 
escollir. Inclou reixeta INOX. 

Disponible en formats quadrats 
i angulars.



que fan parlar...
90x72cm   209€
70x100cm 189€
80x100cm 209€
70x120cm 219€
80x120cm 229€
70x140cm 235€

70x150cm 265€
80x140cm 259€
70x160cm 279€
80x150cm 279€
80x160cm 289€
70x180cm 299€

80x180cm 319€
70x200cm 329€
80x200cm 359€
90x120cm 239€
90x140cm 265€
90x160cm 299€

en el teu bany passen coses...

01  Mampara de dutxa SENSAI II amb una alçada de 185 cm, perfil d'alumini brillant i 
vidre de seguretat de 6 mm. Un fix més una porta corredissa. Disponible també en versió 

serigrafiada. (consultar preu versió serigrafiada)

Colors disponibles

gris new 2017blanc

199€
Mampara de dutxa
SENSAI II
ample 95-100 cm

189€
Plat de dutxa

HIDRA blanc o gris
70x100 cm

01

02

 02  plat HIDRA de  de només 
3 cm de gruix. Retallable, antibacterià i 
antilliscant. Mides de 70x100 cm fins a 
80x200 cm. Tres mides d'ample de 90 
cm. Inclou reixeta. No inclou vàlvula.

Mides HIDRA:

Mampares i plats

que fan parlar...
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Som els teus especialistes en bany... Som  

Tot al seu lloc amb el nostre contenidor de dutxa 
especial per a racons 

Contenidor de dutxa en llautó cromat i 
INOX 25,95€

259€
Plat de dutxa GRIP

Mida 70x100 cm

Els millors
plats...

Un plat amb les mateixes característiques que el 
model HIDRA però amb tractament antilliscant; 
ideal per a nens i persones grans. Disponible en 
color antracita, beix i blanc i amb mides que van 

des dels 70x100 cm fins als 80x180 cm

 L'art de vestir 
 parets i terres

Ceràmiques  perquè puguis 
vestir el terra i les parets del teu bany amb les 

últimes tendències al millor preu...
Vesteix el teu bany!

Colors disponibles

Conjunt de dutxa 
monocomandament. 
Alçada regulable, 
derivador inclòs en el cos 
de l'aixeta. Ruixador de 25 
cm de diàmetre

FORO new 2017
Equip de dutxa
monocomandament

179€

Ruixador anticalcari 
de 20 cm. Botó de 
seguretat a 38ºC i 
derivador integrat a 
l'aixeta, que facilita la 
neteja. Alçada fixa.

SENNA
 Equip de
dutxa
termostàtic

249€
blancbeix antracita

01  Revestiment ISVUD de color visó de 
31,6x45,2 cm de Terradecor 9,95€ m2

02  Revestiment ISVUD RELLEU de 31,6x45,2 
cm de Terradecor 13,95€ m2 

03  Revestiment ISVUD de color nacre de 
31,6x45,2 cm de Terradecor 9,95€ m2

01

02

03



sl
ow

Plat extraplà d'1 cm, acabat pissarra. Fins 
a 250 cm de llarg i 

120 cm d'ample. 8 colors a escollir. Inclou 
reixeta acer inox quadrada. Retallable. 

Antilliscant classe 2.
Fàcil de retallar amb un cúter. 

Resistent als cops. Flexible i elàstic.
Mida 100x70 cm.

Canaleta no inclosa en el preu
 Plat ELAX

des de 299€

des de 439€
Mampara de dutxa
PLUS EVOLUTION

Flexe PVC platejat i ruixador 
extraplà anticalcari de 
36x24 cm. Teledutxa de tres 
posicions. Tuberies de llautó 
cromat, botó de seguretat a 
38ºC i derivador integrat a 
l'aixeta. Regulable en alçada.
Equip de dutxa EMO+ 
399€

on
ly sh

ow
er

s

PLUS EVOLUTION 
Mampara de dutxa 
frontal 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 
autorentable. Obertura 
mitjançant perfils 
tiradors integrats a les 
portes. Alçada 
190 cm. Disponible de 
100 cm fins a 200 cm 
d'ample.

en el teu bany passen coses...en el teu bany passen coses...
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Som els teus especialistes en bany... Som  

02

01

Plat de dutxa de resina emmarcat extraplà de 
3 cm. Acabat pissarra o llis. Fet a mida fins a 
180 cm de llarg i 100 cm d'ample. 12 colors a 
escollir. Inclou embellidor d'acer inox. Antilliscant 
classe 3.
01  Plat MOON  X 100x70 cm 319€
02  Plat MOON  Y 100x70 cm 389€

Mampara de dutxa 
rectangular amb dos 

vidres fixes més dues 
fulles corredisses. Perfil 

d'alumini brillant. Vidres amb 
tractament EASY CLEAN. 
Alçada 190 cm. Mides de 

72x90 cm fins a 120x80 cm. 
Vidre de 6 mm.

389€
Mampara de dutxa
PASO
ample 72-90 cm

Serie BLAUTHERM 
conjunt dutxa 
termostàtica-
dual amb 
inversor integrat i 
barra telescòpica 
metàl·lica. 
Ruixador rodó 
d'ABS anticalcari 
de 
250 cm de Ø
Equip dutxa 
BLAUTHERM 
339€.

Prestatge portatovalloles 49,95€
ideal per tenir sempre les teves 
tovalloles a mà desprès d'una dutxa... 
Mides: 65x20 cm



en el teu bany passen coses...

Mampara de dutxa 
que es caracteritza 

per un disseny 
d'una sola porta 

batent emmarcada 
amb perfils brillants 
i que permet gaudir 
d'un accès complet 

a la teva dutxa. Ideal 
per a espais petits.

Inclou sistema EASY 
CLEAN

Set de bany d'Andrea 
House format per

Sabonera 10,50€
Dosificador 15,95€

Portaraspalls11,95€
Escombreta 27,95€

399€
Mampara de dutxa 
VALUA new 2017
ample 60-67 cm

Aixeta ecològica de 
disseny industrial. 
Fabricada sense 
cap capa de crom 
a la superfície i és 
respectuosa amb el 
medi ambient i amb 
la nostra salut. Acer 
inoxidable.

79€
ACERO
Aixeta de lavabo

Vols veure com quedarà 
el teu bany nou?
Dissenyem el teu bany en 3D. Deixa de somiar amb 

el teu bany ideal, junts el farem realitat. Els nostres 

professionals t'ajudaran a escollir el bany que més 

s'ajusti a les teves necessitats i el podràs veure abans 

que es realitzi... sense sorpreses. És fàcil, és .
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Somos tus especialistas en baño... Somos  

COST TOTAL DEL PROJECTE:

1.555€
PROJECTE FINANÇAT* EN 12 MESOS SEN-

SE INTERESSOS: 129,58€ /al mes

El pressupost no inclou la mà d'obra.

*Com que cada bany varia en superfície, el preu 
del paviments i del revestiment es facilita per m2 i 

no s'inclou en el preu final.

5 m2 aprox.

Bany complet
reforma integral                                               

#familybathroom
Els nostres

TRENDINGTOPIC

Aquesta reforma inclou

Projecte en 3D GRATUÏT
Moble complet (sense aplic) 299€

Aixeta 69€
Mampara i plat de dutxa 620€

Conjunt de dutxa 179€
Sanitari 279€

Bidet 99€

Revestiment* des de 9,95€ m2

Paviment* des de 9,95€ m2

La reforma completa del teu bany 
és més fàcil quan comptes amb 

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

Vine i desobreix com podem 
ajudar-te.

299€ new 2017
Moble MANNING roure cambrian
de 80 cm amb lavabo i mirall.
Calaixos amb tancament esmorteït.

*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  31/03/2017. Consulta altres condicions de finançament a la botiga. Finançament per a 11 quotes de 129,58€ 
i una última quota de 129,62€



en el teu bany passen coses...

229€
Mampara de dutxa
NEO II Transparent o serigrafiada
ample 70 cm

SEGUR QUE T'AGRADEN (mampares fixes)

Ruixador anticalcari 
de 20 cm. Flexo 

dutxa de dues 
posicions i suport 

teledutxa antilliscant 
incorporat a la barra. 
Regulable en alçada. 

Fabricat en llautó 
cromat.
SENTA

Equip de dutxa
monocomandament

139€

Contenidor 
de dutxa per 

penjar a la fulla 
fixa de la teva 
mampara...

Contenidor 
de dutxa

SLIM 69,95€

Mampara  model 
NEO II una fulla 
de dutxa amb vidre 

de seguretat de 
8 mm disponible 
en transparent o 
serigrafiada.
Braç de seguretat 
que permet una 
màxima estabilitat.
Vidres amb 
tractament EASY 
CLEAN anticalç. 
Alçada 200 cm.

01  Revestiment HAUT CONCEPT 
de color beix de 25x70 cm 19,95€ 
m2

02  Revestiment HAUT CONCEPT 
de color gris de 25x70 cm  
19,95€ m2 

02

04

Si les parets
parlessin...
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Som els teus especialistes en bany... Som  

129€
PORTA Plat rectangular
relleu 70x100 cm

clàssics de sempre 
Plat de dutxa PORTA amb relleu, disponible 

en format rectangular, angular o quadrat.
Fabricat en metacrilat LUCITE® 100%

01

serveis

Fulla de dutxa amb vidre de seguretat de 8 mm més un panell movible 180º, disponible en versió transparent o serigrafiada. Per una millor seguretat, el vidre va fixat amb un braç de subjecció que permet una màxima estabilitat. 
L'alçada de la mampara és de 200 cm.

Model serigrafiat 319 €. 

Aixeta termostàtica 
Grohtherm 800 

amb GROHE 
SafeStop botó de 

seguretat a 38ºC + 
conjunt de dutxa compost 

per barra, flexo i  teledutxa.

Conjunt dutxa
Grohtherm 800 +

New Tempesta
179€

269€
Mampara de dutxa
NEO II LONGA Transparent
ample 80+35 cm

T'oferim una gamma 
de serveis perquè 
dur a terme la teva 
compra sigui molt 

més fàcil.  

Vine, t'ho
expliquem tot...

Reforma el teu bany ara i 
paga'l còmodament amb 
les nostres opcions de  

finançament(1).

De veritat, no et 
compliquis... Som 

professionals, realitzarem 
la reforma o instal·lació 

que necessitis.
Som especialistes, som 

 (3)

T'ho portem a casa. 
Ràpid i segur. (2) 

Consulta la disponibilitat i les 
opcions dels diferents serveis a 
les nostres botigues (1) (2) (3)



Plat de resina extraplà de 3 cm, acabat pissarra. Fet a mida 
fins a 200 cm de llarg i 110 cm d'ample. 8 colors a escollir. 
Inclou reixeta acer inox. Retallable.
Antilliscant classe 3
Plat PRIVILEGE des de 299€ (mida 70x100 cm)

natural
DESIGN

Monocomandament    
i telescòpic, fabricat 

en acer INOX-
304 amb ruixador 
anticalcari, dutxa 

i flexo en acer 
inoxidable. Acabat 

en mate.

249€
ACERO

Equip de dutxa

Una paperera d'Andrea 
House que farà que el teu 

bany sigui un lloc d'allò 
més natural, d'allò més 

natural DESIGN...
 39,95€

Mida 23x30 cm

en el teu bany passen coses...

Des de 459€
Mampara de
dutxa WIND 

Mampara  RECTANGULAR (2 fulles fixes+2 fulles corredisses). 

Vidre 6 mm transparent. Perfil PLATA/PLATA BRILLANT. Alçada 

1950 mm. Disponible fins a una mida de 240 cm sumant els 2 

vèrtexs.

DISPONIBLE
A LA  BOTIGA

DES DE
16 MARÇ
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1.199€
Rainshower
System
SmartControl
360 DUO

1. Prem el botó per a obrir 
l'aigua de la dutxa.

3. Prem-lo una altra vegada 
per a tancar o aturar la 
dutxa. El cabal romandrà 
pre-ajustat quan tornis a 
obrir l'aigua...

2. Gira'l per a ajustar el 
cabal d'aigua gradualment 
des de mode "Eco" a 
"Màxim cabal"

Rainshower ®

SmartControl
La manera més intel·ligent
de gaudir de l'aigua

Paviment DOÑANA.
01  NOGUERA 20x60 cm  02  ROURE 20x60 cm

des de 12,95€ m2

17   

Mampara FRONTAL (frontal 1 fulla fixa+1 fulla corredissa). Vidre transparent 6 mm. Perfil PLATA/PLATA BRILLANT. Alçada 1950 mm.  Combinable amb lateral fix disponible de 100 fins a 200 cm d'ample.

Des de 359€
Mampara de dutxa

WIND 210

01

02



en el teu bany passen coses...

Per a parets
en gris...

AC218  FRONTAL vidre 6 

mm 2 FULLES PLEGABLES 

AMB  FRONTISSA. Vidre 

transparent. Perfil PLATA 

o INOX. Alçada 195 cm.    

Disponible de 50 cm a 

100 cm d'ample.

PVP PERFIL Negre/plata/ 

inox 639€. PVP PERFIL blanc 

des de 599€
Des de 639€
Mampara de dutxa

ARCOIRIS AC-218

Paviment NATIVE
disponible en color

01  NATIVE Blanc
16,95€ m2

02  NATIVE Concept 
Gris de 25x70 cm

19,95€ m2 

A la teva ducha, tota seguretat és 
poca... Per sort, amb nosaltres tens 

sempre un agafador a mà. Fabricat en 
acer inoxidable.

HANDY 16,95€

No és
de Bergerac...

Pero es diu Zirano.

Conjunt de 
dutxa equipat 

amb suport 
per a teledutxa 

i regulable en 
alçada. Ruixador 

anticalcari de 20 cm 
de diàmetre. Dutxa 

anticalcària d'1 
posició. 

Equip dutxa 
ZIRANO 219€.

La vida està plena de
Mampares de màxima accessibilitat

01

02
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Som els teus especialistes en bany... Som  

Plat de resina extraplà 
de 3 cm, acabat pissarra 

o llis. Fet a mida fins 
a 210 cm de llarg i 100 

cm d'ample. Antibacterià. 
6 colors a escollir. Inclou 

reixeta acer inox. Retallable. 
Antilliscant classe 2. 

Plat FOREST
329€

70x100 cm

Per a parets
en marró...

Des de 569€
Mampara de dutxa
PLUS EVOLUTION GIRO

Revestiment NATIVE
disponible en color
01  NATIVE Concept Terra 
de 25x70 cm
19,95€ m2

02  NATIVE Beix
16,95€ m2

Eixugavidres ancorat al vidre de la teva 
mampara (per a mampares sense perfil 

superior) o mitjançant adhesiu.
Eixugavidres

Mampara
14,95€

portes obertes
per a espais reduïts

Plat de resina extraplà 3 cm, acabat pissarra o llis. 
Fet a mida fins a 195 cm de llarg i 100 cm d'ample. 

Antibacterià. 8 colors a escollir. Inclou reixeta acer inox. 
Retallable. Antilliscant classe 2. 

Plat NATURAL 100x70 cm 239€

01

02

Frontal de dutxa de 2 
portes abatibles 180º 

cap a l'inerior i exterior, 
amb aplicació FEEL 

NET 3D inclosa. Vidre 
transparent 5 mm. 

Obertura mitjançant 
tiradors integrats a les 

portes. Alçada 190 
cm. Disponible de 

50 cm fins a 140 cm 
d'ample.



Aixeta de dutxa 
SENNA, termostàtica, 

amb EcoStop, botó 
de seguretat a 38ºC i 

limitador de cabal.
Aixeta EMO 79€

en el teu bany passen coses...

Revestiment OLD 
disponible en color
01  white o 02  black de 
36x41 cm
29,95€ m2 

01

01

02

Les tovalloles utilitzades o un 
lloc per deixar la teva tassa 

de café...
Tauleta contenidor 

54,95€

Vols veure com quedarà el 
teu bany nou?
Dissenyem el teu bany en 3D. Deixa de somiar amb el teu bany 

ideal, junts el farem realitat. Els nostres professionals t'ajudaran 

a escollir el bany que més s'ajusti a les teves necessitats i el 

podràs veure abans que es realitzi... sense sorpreses. 

És fàcil, és 

In pre alitis aditae num qui conessi 
tiument, ius autentCienessi temporat 
quatet quam estrumque pliquatio 
estior aligenis dolupti ommo volutatem 
veliationsed et fugitam dion eos eum 
hicilliquos maximincit magnimi, eniendi 
gnaturi di ullorestiur? Ceperit, quati 
nusdandi numquo blabsquis sanducia

Conjunt de dutxa 
NET, barra de 95 
cm que s'adapta 
a qualsevol aixeta. 
Teledutxa de tres 
posicions.
(Aixeta no inclosa)
Equip de dutxa 
NET 84,95€

02

Sanitari i bidet de la 
sèrie ERA suspès
01  Bidet 149€

02  Sanitari 199€    

20   
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Somos tus especialistas en baño... Somos  

COST TOTAL DEL PROJECTE:

1.723€
PROJECTE FINANÇAT* EN 12 MESOS 

SENSE INTERESSOS:143,58€ /al mes

8 m2 aprox.

Bany complet
reforma integral                                               

#unadutxa?
Els nostres

TRENDINGTOPIC

Consultar condicions de finançament a la 
contraportada.

El pressupost no inclou la mà d'obra.

*Com que cada bany varia en superfície, el preu 
del paviments i del revestiment es facilita per m2 i 

no s'inclou en el preu final.

Aquesta reforma inclou
Projecte en 3D GRATUÏT

Moble complet (sense aplic) 359€
Aixeta 69€

Mampara i plat de dutxa 699€
Conjunt de dutxa 248€ aixeta+termòstat

Sanitari199€
Bidet 149€

Revestiment* des de 29,95€ m2

Paviment* des de 19,95€ m2

La reforma completa del teu bany 
és més fàcil quan comptes amb 

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

Vine i desobreix com podem 
ajudar-te.

359€ new 2017
Moble LINE de 80 cm de
color om blanc. Inclou lavabo 
i mirall.

*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  31/03/2017. Consulta altres condicions de finançament a la botiga. Finançament per a 11 quotes de 143,58€ 
i una última quota de 143,62€



en el teu bany passen coses...

Pels teus millors concerts...

Plat de resina extraplà de 3 cm, acabat llis. Fet a mida fins a 200 cm de llarg i 110 cm 
d'ample. 8 colors a escollir. Inclou reixeta acer inox. Retallable. Antilliscant classe 2.
Plat SILEX PRIVILEGE 299€ Mida 100x70 cm

MOXIE
Conjunt de dutxa amb 
aixeta termostàtica i 

ruixador MOXIE L amb 
altaveu sense fils.
Conjunt dutxa

659€

LIVE
in

SHOWER
60 sortides 

anticalcàries amb 
ròtula orientable (cabal 

10 l/min). Altaveu 
magnètic per a escoltar 

música sota la dutxa 
o a qualsevol lloc. 

Se sincronitza amb 
qualsevol aparell 
Bluetooth. Pila de 
liti recarregable 

mitjançant cable USB 
subministrat. Suport 

inclòs.

Plat de SOLID SURFACE (tot 
massa) amb una textura suau que 
recorda a la pedra natural, extraplà de 
2,5 cm, acabat pissarra o llis. Superfície molt 
dura resistent a impactes, abrasió i ratllades. 
Reparable. Antilliscant, antibacterià i fàcil de netejar. 
Fet a mida fins a 210 cm de llarg i 110 cm d'ample. 4 
colors a escollir. Inclou reixeta acer inox rodona. Retallable.
Plat NATURE 329€ (70x100 cm)
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 REGAL     

Som els teus especialistes en bany... Som   

XTENSA PURE separador 1 fulla fixa+1 fulla corredissa. Vidre 8 mm porta, 6 mm 
segment. Perfil plata mat POLIT. Vidre transparent. Vidres amb antiplaque inclòs. Alçada 
200 cm. Combinable amb lateral fix. 

Des de 699€
Mampara de dutxa
XTENSA PURE

Sistema de dutxa termostàtic. 
Teledutxa Euphoria 110 

massatge. Comandaments 
ergonòmics amb tecnologia 
GROHE Metal Grip. Sistema 

antitorsió "Twistfree".
Conjunt dutxa

Euphoria XXL System 210 
599€

Una nova 
experiència 

de dutxa amb 
Aquatunes
PHILIPS, la marca 

internacional de sistemes 
d'àudio, i GROHE, la 

marca líder en sanitaris, 
han desenvolupat 

conjuntament l'altaveu 
únic Aquatunes resistent 
a l'aigua. Transforma la 

teva experiència de dutxa  
reproduint la teva música 

preferida al bany. 

*Promoció vàlida fins a exhaurir existències

*



en el teu bany passen coses...

02  Conjunt de dutxa 
NEW TEMPESTA 

COSMOPOLITAN.
Ruixador de 16 cm. 

Monocomandament.
319€

02

01

02

01

299€
Plat de dutxa emmarcat QUADRO

269€
Plat de dutxa  NEO

mida 100x70 cm

01  Conjunt de dutxa 
EUPHORIA SYSTEM 

180. Ruixador de 18 
cm. Termostàtic.

429€

Conjunt dutxa
NEW TEMPESTA 

COSMO 160. Ruixador 
de 16 cm. Termostàtic.

359€

01  Plat de resina 
emmarcat extraplà  de 

3,5 cm, acabat llis en 
el marc per facilitar 
la col·locació de la 
mampara i acabat 

pissarra a l'interior. 
Cantons arrodonits 

per a facilitar la neteja. 
Fet a mida fins a 180 

cm de llarg i 90 cm 
d'ample. 12 colors a 

escollir. Inclou reixeta 
acer inox rodona. 

Antilliscant classe 3.

02  Plat de resina 
extraplà de 2,5 cm, 

acabat pissarra o llis. 
Fet a mida fins a 210 
cm de llarg i 110 cm 
d'ample. 12 colors a 
escollir. Inclou reixeta 

acer inox rodona. 
Retallable. Antilliscant 

classe 3.

plats
[ EXTRAPLANS ]
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Mampara amb perfil d'alumini brillant i vidre de seguretat de 6 mm. Un fix més una porta corredissa. També disponible en versió serigrafiada. Les portes són abatibles,  que facilita la neteja. Mides quadrades i rectangulars.

259€
Mampara de dutxa
SENSAI II Transparent.
Mides 90x72 cm

Fàcil de col·locar. No necessita 
instal·lació, s'ajusta directament al 
tub de la dutxa
Prestatge contenidor 
COOPER des de 29,95€

Descobreix la nostra àmplia gamma de revestiments i paviments 
-per a interior i exterior- de la nostra marca pròpia. 

MILAN Relleu
31,6x45,2 cm 
11,95€ m2 

 MILAN Ivori
31,6x60 cm 
11,95€ m2 

Si les parets 

...dirien

parlessin...



MIN IMAL  CONCEPT
...quan menys és més.

Panells horitzontals o
verticals per a
substitució de banyera

Acabat pissarra o bricks

des de 899€
Acabat llis

des de 995€

en el teu bany passen coses...

Separador dutxa 1 fix + 1 porta corredissa SENSE 
GUIA SUPERIOR i amb aplicació FEEL NET 3D inclosa 

(valorada en 204 euros).  Vidre transparent 8 mm. 
Obertura mitjançant tirador integrat a la porta. Alçada  
2000 mm. Regal d'una espàtula professional Haragán

Des de 799€ new 2017
Mampara PULSAR

Substitueix fàcilment la teva vella banyera amb plats i panells per a cobrir les parets de la dutxa 
amb acabats decoratius. SILEX PRIVILEGE ofereix la solució més completa per a la reforma 
del bany i aporta un plus de glamur al teu espai. Amb la nova textura BRICKS i els nous colors 
NATURE, d'aparença similar als marbres clàssics italians, cobriràs les teves necessitats de 
decoració i guanyaràs tranquil·litat retallant temps de la reforma. Acabats llis, pissarra o bricks.  

PVP 899€ inclou plat de 100x70 cm + panell lateral de 100x220 cm + panell frontal de 70x220 cm
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Grohtherm Cube
Set de dutxa amb Rainshower Allure 230

849€

Termòstat encastat Grohtherm Cube 01   
amb inversor de 2 vies

Rainshower Allure 230 dutxa mural 1 raig 02  

Braç de dutxa Rainshower 286 mm 03  

Conjunt de dutxa amb suport Euphoria Cube 04

Colze de dutxa Euphoria Cube 05  

Conjunt encastat
Set de dutxa 399€

01  Termostàtic SENNA encastat de 2 vies

02  Braç ruixador NEAR

03  Ruixador RIMBO de 30 cm de diàmetre

04  Colze dutxa amb suport II

05  Flexo llautó d'1,7 m

06  Teledutxa model Colors

03

02

01

03

02

01

04

05

El millor preu amb la qualitat FIORA de sempre. Plat 
de resina extraplà de 3 cm, acabat pissarra. Fet a 

mida fins a 180 cm de llarg i 90 cm d'ample. 8 
colors a escollir. Inclou reixeta acero inox. 

Retallable. Antilliscant classe 3
Plat ESSENTIAL 259€

(mida 70x100 cm)

Som els teus especialistes en bany... Som  

serveis

T'oferim una gamma 
de serveis perquè 
dur a terme la teva 

compra sigui molt més 
fàcil.  

Vine, t'ho
expliquem tot...

Consulta la disponibilitat i les 
opcions dels diferents serveis a les 

nostres botigues (1) (2) (3)

Al teu bany, tot a mà. Tot 
al seu lloc... 

Contenidor dutxa 
rectangular d'acer 
inox. Disponible en 
acabat brillant o mat.

39,95€

new 2017

Reforma el teu bany ara i 
paga'l còmodament amb 
les nostres opcions de  

finançament(1)

De veritat, no et 
compliquis... Som 

professionals, realitzarem 
la reforma o instal·lació 

que necessitis.
Som especialistes, som 

(3)

T'ho portem a casa. Ràpid 
i segur(2) 

06



on passen grans coses
Petits espais

Tovalloler de peu que combina fusta i 
crom per a donar aquest aire chic que 
tant t'agrada al teu bany...
 49,95€

Aixeta de lavabo 
monocomandament STILO.

65€ 

Sanitari ENNO carenat 
a paret amb sortida dual 
i tapa de tancament 
esmorteït. Doble 
descàrrega per a estalviar 
aigua.

Sanitari 249€

Moble auxiliar LINE disponible amb 
mides de 60 cm o 80 cm. Possibilitat de 
penjar-lo a la paret. S'hi poden col·locar 
rodes o potes, segons es desitgi.

149€ Book de 80 cm per penjar a paret

169€ Book de 80 cm amb rodes

179€ Book de 80 cm amb potes
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La reforma completa del teu bany 
és més fàcil quan comptes amb 

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

Vine i desobreix com podem 
ajudar-te.

COST TOTAL DEL PROJECTE:

852€
PROJECTE FINANÇAT* EN 12 MESOS 
SENSE INTERESSOS:71,00€ /al mes

3 m2 aprox.

Bany complet
reforma integral                                               

#elmeupetitgranbany
Els nostres

TRENDINGTOPIC

El pressupost no inclou la mà d'obra.

*Com que cada bany varia en superfície, el preu 
del paviments i del revestiment es facilita per m2 i 

no s'inclou en el preu final.

Aquesta reforma inclou
Projecte en 3D GRATUÏT

Lavabo + mirall 389€
Aixeta 65€
Book 149€

Sanitari 249€

Paviment* 19,95€ m2

345€ new 2017
Lavabo mineral marbre
de 120 cm

*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  31/03/2017. Consulta altres condicions de finançament a la botiga. Finançament per a 12 quotes de 71,00€



en el teu bany
passen coses...

gamma.cat                    

Preus vàlids (IVA inclòs). Ofertes vàlides fins al 15 d'abril de 2017

Pack
DUCHA · HUCHA

práctica la ducha ahorro con nuestro pack

499€
mampara de cristal fijo GLASS 100x190 cm

 

plato de ducha HIDRA de 70x140 cm

conjunto de grifería de ducha SENTA

+

+

Pack
dutxa · estalvis

practica la dutxa estalvi amb el nostre pack

499€
mampara de vidre fix GLASS 100x190 cm

 

plat de dutxa HIDRA de 70x140 cm

conjunt de dutxa monocomandament SENTA

+

+


