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Ciment, Calç, Ciment ràpid | MATERIALS

LA NOVA GAMMA
DE CIMENTS

CIMENT CLÀSSIC
CEM II/B-L 32,5 N

PROPIETATS
Formigó en massa i armat en grans volums. Fonamentacions de formigó en massa. Sòl
de ciment. Grava ciment. Formigó compactat. Estabilització de sòls. Morters i obra de
paleta en general. Formigons eloborats amb àrids potencialment reactius.

CIMENT ESTRUCTURAL
CEM I 52,5 R

CAMPS D’APLICACIÓ
Formigó armat. Formigons pretesats inclosos prefabricats estructurals. Formigó projectat.
Formigó per desencofrat descintrat ràpid. Fonamentacions de formigó armat. Formigons
autocompactants.

CIMENT SULFORESISTENT
CEM I 52,5 R-SR 5

CAMPS D’APLICACIÓ
Formigó armat i en massa. Formigó pretesat. Prefabricats estructurals. Formigó
d’alta resistència. Formigons per desencofrat i descintrat ràpid. Formigó projectat.
Fonamentacions de formigó armat. Obres portuàries i marítimes. Aplicacions hidràuliques
en massa, armades o pretesades com per exemple tubs de formigó o canalitzacions.
Formigons de neteja i estabilització de rases. Formigó armat sotmès a ambients amb el
risc de corrosió de les armadures d’origen diferent dels clorurs o bé per clorurs d’origen
no marí.

CIMENT BLANC
BL II/A-L 42,5R

CAMPS D’APLICACIÓ
Prefabricats estructurals. Formigó en massa i armat. Formigó projectat. Formigons
ornamentals i/o colorejats. Formigó per desencofrat i descintrat ràpid. Prefabricat
estructural armat. Paviments de formigó vibrat. Enrajolat de paviments. Formigons
autocompactants. Especialment per a aplicacions de formigons blancs o acolorits.

MORTER TÈCNIC
TECTOR NIVEL 10F

PROPIETATS
Tector Nivell 10F és una pasta autonivelant formulada a força de mescla de ciments i àrids
excel·lent adherència i un ràpid enduriment a més d’un perfecte acabat.
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CIMENT

CEM II/A-V 42,5 R
CAMPS D’APLICACIÓ
Formigó pretesat inclosos els
prefabricats estructurals. Formigó en
massa i armat. Formigó projectat.
Formigó per desencofrat i descintrat
ràpid. Fonamentacions de formigó
armat. Formigons autocompactants.

CIMENT ESTRUCTURAL
CEM I 52,5 R

CAMPS D’APLICACIÓ
Formigó armat. Formigons pretesats
inclosos prefabricats estructurals.
Formigó projectat. Formigó per
desencofrat i descintrat ràpid.
Fonamentacions de formigó armat.
Formigons autocompactants.

CEMENTO
SULFORESISTENTE

CEM I 42,5 R-SR5

CAMPS D’APLICACIÓ
Formigó armat i en massa. Formigó
pretensat. Prefabricats estructurals.
Formigó d’ alta resistència. Formigons
per a desencofrat i descintrat ràpid.
Formigó projectat. Cimentacions de
formigó armat.

CEM IV/B (V) 32,5 N

USOS
Indicat per a formigons armats,
en massa i/o compactats. Obres
hidràuliques i formigons amb àrids
potencialment reactius. Morters en
general, especialment en ambients
moderadament agressius.

MORTER DE REVOCO
PROJECTABLE

MORTER D’OBRA
DE PALETA M-7,5
HIDRÓFUGO

DESCRIPCIÓ
Morter per a acabat/arrebossat
dissenyat, d’ús corrent (GP) o acolorit
(CR), conforme a l’actual norma UNEEN 998-1 - Part I Morters per a acabat
i arrebossat. Es disposa de morter
gris, blanc o acolorit, que pot ser mixt
de ciment i calç.

DESCRIPCIÓ
Morter d’obra de paleta d’ús corrent
(G) de tipus M-7,5 (UNE-EN 9982). Es disposa de morters mixts de
ciment i calç. La variant hidrofugada
és idònia per al seu ús en exteriors.

CALÇ HIDRÀULICA
BLANCA NATURAL

FORMIGÓ SEC H25
DESCRIPCIÓ
Formigó per a petites fonamentacions,
enrajolats i farciments. Rehabilitacions
en general.
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ÀRID ENSACAT,
ÀRID A GRANEL
L’àrid està format per petits fragments de roca d’entre
0,08 i 80 mm d’origen mineral. Existeixen diferents
tipus segons la granulometria i podem distingir entre
sorra, graveta o grava.
Els àrids més utilitzats són:
Àrids per a morter de tabiqueria i
arrebossats.
Àrids per a formigons.
Àrids per a prefabricats.
Àrids per a carreteres.
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TOTXOS, MAÓ
CARAVISTA
La funció del maó en l’habitatge és permetre un bon
aïllament tèrmic quan s’empra en façanes i garantir
l’aïllament acústic, reduint el soroll procedent
d’habitatges veïns en cas d’emprar-los en envans i
murs interiors.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LH4 (maó buit del 4): 24x11,5x4 cm.
LH7 (maó buit del 7): 24x11,5x7 cm.
LH9 (maó buit del 9): 24x11,5x9 cm.
LH11 (maó buit de l’11): 24x11,5x11 cm.
Super maó 4: 50x20x4 cm.
Super maó 7: 50x20x7 cm.
Termoargila 14: 30x14x19 cm.
Termoargila 19: 30x19x19 cm.
Termoargila 24: 30x24x19 cm.
Encadellat o bard (de 80): 3x2,5x80 cm.
Encadellat o bard (de 90): 3x2,5x90 cm.
Encadellat o bard (de 100): 3x2,5x100 cm.
Encadellat o bard (de 110): 3x2,5x 110 cm.

L’ús de les diferents mides de maó, depèn de
la solució constructiva plantejada i les zones

En el cas de tancaments exteriors, s’empra el maó
caravista a causa de la seva elevada resistència a
l’aigua, i la seva capacitat d’absorció i compressió.
A causa de la seva composició així com de la seva
durabilitat i resistència al pas del temps, compleix
una funció decorativa a més de l’estructural.

és protegir la peça ceràmica contra els efectes de
la humitat. Així, el maó caravista pot ser sotmès a

amb la qual l’aigua penetra en els capil·lars de la
peça.
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MORTER D’OBRA
DE PALETA,
MORTER
ENSACAT
El morter és una mescla de materials utilitzada
per a la unió d’elements de maçoneria, sent els
components bàsics: ciment, sorra i aigua, encara
que també es poden emprar altres com la calç o els
agents incorporadors d’aire (aire-abans) per millorar
la traballabilitat i durabilitat. El morter es presenta
com a sec per emprar i s’entén com: “Morter dosat
i barrejat que solament requereix en obra l’addició
d’aigua”.
Tot morter hauria de tenir les següents propietats:
•

•

d’escampar-se amb facilitat, així com a la cara del
maó o bloc.
permeti col·locar correctament les peces i ajustarles en la seva línia i nivell.

El formigó és el material de construcció més emprat
de tots els temps a causa de la seva resistència als
esforços de compressió. És el resultat de barrejar i
pastar ciment o uns altres aglomerants, àrids (sorra i
grava o graveta) i aigua.
Es caracteritza per: el bon comportament a la fatiga,
el baix cost respecte a les seves característiques
mecàniques, un òptim comportament davant el foc
i d’un mínim manteniment. No obstant això, davant
el tall, el formigó no presenta bons resultats. Per
aquest motiu, es disposa en el seu interior una
armadura metàl·lica, una sèrie de barres d’acer
que s’introdueixen en el formigó, i li confereixen al
conegut Formigó Armat.
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PREFABRICAT
DE FORMIGÓ,
FERRO, ARGILA
EXPANDIDA
El bloc de formigó és una peça rectangular
prefabricada amb numeroses cel·les de parets
primes, que el converteix en una peça fàcil de
maniobrar en obra i molt aïllant. S’ usa principalment
en tancaments estructures.
Les bigues de formigó són les peces extenses que
suporten les estructures i las càrregues a les obres,
durabilitat del formigó amb la resistència a la tracció
de l’acer, permeten cobrir les tensions de l’estructura.
Per tipologia, les més usuals són les biguetes
armades i les pretensades i el seu ús depèn de la
feina a realitzar.

ARGILA EXPANDIDA

Àrid lleuger, aïllant, resistent, natural i incombustible
per a recrescuts, farcits, cobertes alleugerides,
aiïllaments, drenatges, formigó lleuger i jardineria.

11
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Impermeabilització

Enrajolat

MORTERS I
FORMIGONS
LLEUGERS
I AÏLLANTS
LATERMIX
ELEVADES PRESTACIONS,
RAPIDESA I SENZILLESA DE
POSADA EN OBRA.
La gamma Latermix, fruit de 25 anys de
desenvolupaments tècnics, inclou una àmplia
varietat de morters i formigons en sac de prestacions
especial hidròfoba Laterlite Plus, per tant lleugers,
aïllants i incombustibles.
Ràpids i simples en la posada en obra, permeten
aconseguir prestacions extraordinàries i optimitzades
per a cada tipus d’aplicació.
PRINCIPALS APLICACIONS:
• Aïllament i pendents de coberta.
• Soleres i recrescuts lleugers i aïllants en
interior i exterior.
• Reforç de forjats.

RECRESCUT
SUPERLLEUGER
AÏLLANT
APLICACIÓ DIRECTA DE L’ACABAT:

enrajolat o impermeabilització sense capes de regularització !

GAMMA LATERMIX CEM

Formigons superlleugers multiús.
Aïllament i pendents de cobertes,
recrescuts i nivellats en interior i
exterior.
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LATERMIX FAST

Solera lleugera semiseca d’assecat

tipus d’enrajolat, en interior i exterior.

GAMMA LATERMIX BETON
Formigons lleugers estructurals.
Rehabilitació i reforç de forjats.

MATERIALS | Prefabricat de formigó, Ferro, Argila expandida

Argila expandida Argex ®.

LA LLEUGERESA
I RESISTÈNCIA
DE L’ARGILA
EXPANDIDA
ARGEX® és un producte natural, lleuger, resistent,
temps. Els grànuls d’argila expandida són un material
natural i porós, no es descomponen ni es podreixen,
són lleugers i amb capacitat d’emmagatzemar una
certa quantitat d’humitat. L’argila expandida és un
agregat lleu de format esfèric, amb una estructura
interna formada per escuma ceràmica, amb
microporos,i una superfície rígida i resistent.
Les seves principals característiques són:

Aplicació de l’argila expandida Argex ® en cobertes enjardinades.

• leugeresa, resistència, incombustibilitat,
estabilitat dimensional i excel·lents propietats
d’aïllament tèrmic i acústic.
• No infamable, neutre elèctricament i
hipoalergènic.
• Resistent, lleu i inalterable en el temps.
• Econòmic i de fàcil aplicació.

CAMPS D’APLICACIÓ

Farciments amb un bon comportament tant tèrmic
com acústic, tals com, soleres, recrescuts i aïllament
cobertes i farcit de cambres d’aire.

RECRESCUTS LLEUGERS.
RECOMANACIONS D’APLICACIÓ

Argila farcit lleuger Argex .
®

ARGEX ® pot ser utilitzat solt, regat amb borada de
ciment o com a àrid per a la confecció de formigons
lleugers. En l’aplicació com a morters i formigons, cal
fer la mescla amb 2/3 de l’aigua prevista, tirant la
de ARGEX ® . L’ús de Argex no sobrecarrega
l’estructura i ajuda a regular la humitat millorant
una reducció dels costos energètics.

Aïllament i farciment lleuger en 3 passos amb Argex ® .
13
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MORTER COLA,
MONOCAPA,
REJUNTAT,
TÈCNIC
El morter cola és un tipus de morter de ciment
especialment recomanat per a la col·locació de
rajoles ceràmiques en parets i sòls. El tipus de
morter emprat anirà en funció del tipus de taulell a
col·locar.
El morter monocapa és un morter perfeccionat,
impermeable i acolorit, per al revestiment exterior
de façanes. Donada la seva aplicació directa, aquest
morter confereix un acabat estètic i decoratiu en
diferents colors i textures. És impermeable a l’aigua
de la pluja, permeable al vapor, té alta resistència
mecànica i una perfecta adherència a la superfície
sense esquerdar-se.
El morter de rejuntado s’empra en el farciment
de les juntes de col·locació. El seu objectiu és
reduir els moviments i les tensions del recobriment
exercint una funció d’absorció, eliminar el vapor
des dels estrats inferiors i absorbir les desviacions
de dimensió del taulell provocades per la humitat o
canvis de temperatura.
Els morters tècnics són morters especialment
creats per a solucions constructives concretes i
formigó, per a la impermeabilització i protecció del
formigó, etc.
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H40 SENSE
LÍMITS ENGANXA
L’IMPOSSIBLE
tot en condicions extremes, de qualsevol tipus de
material sobre qualsevol suport i per a qualsevol ús,
ressò-compatible. Idoni pel GreenBuilding.

AVANTATGES DEL PRODUCTE
Doble temps obert
Manté la forma
Sense lliscament
Insensible a l’aigua
Baix i alt espessor
Cobertura total

H40 SENSE LÍMITS: TRABALLABLE COM UN GEL,
SEGUR COM EL H40
capaç d’aguantar el pes de la rajola. Assegura, al mateix temps,
la cobertura total en el dors de la peça ceràmica per a l’òptima
seguretat en la col·locació. Gràcies a la seva perfecta reologia
GEL, H40 Sense Límits és el primer gel-adhesiu que supera
els límits tècnics i prestacions dels tradicionals adhesius C2 a
força de ciment i additius químics.

H40 SENSE LÍMITS: ADHESIÓ ESTRUCTURAL
SEGURA

H40 SENSE LÍMITS: INIMITABLE, ENGANXA
L’IMPOSSIBLE

Gràcies a les extraordinàries característiques d’H40 Sense
Límits és possible realitzar una col·locació segura amb
qualsevol tipologia de revestiment en qualsevol format i
espessor, sobre qualsevol tipus de suport i en qualsevol
destinació d’ús. Amb simples passos preliminars de
preparació, H40 Sense Límits realitza una adhesió estructural
perfecta i assegura una perllongada traballabilitat. H40 Sense
Límits és la solució Kerakoll per millorar el treball de tècnics i
col·locadors.

Redueix el risc del gel
No minva d’espessor
Elevada deformabilitat
Uneix estructuralment
Distribueix les tensions
Augmenta la resistència
Transfereix les forces

ECO NOTES

· La versió grisa està formulada amb minerals
regionals amb reduïdes emissions de gasos d’efecte
hivernacle per causa del transport.
· Reciclable com a àrid mineral per evitar els costos
d’eliminació de residus i l’impacte mediambiental.
Monocomponent; en evitar l’ús de bidons de plàstic
redueix les emissions de CO2 i l’eliminació de
residus especials.

L’objectiu per als investigadors Kerakoll era realitzar una
adhesió de tipus estructural capaç de distribuir tensions,
transferir forces, absorbir càrregues dinàmiques i convertir
l’adhesiu en l’element més fort del sistema encolat. H40 Sense
Límits, el primer gel-adhesiu que garanteix l’adhesió estructural
que aconsegueix nous nivells prestacionals per a un adhesiu
de classe C2.

H40 SENSE LÍMITS: TOTA LA FLEXIBILITAT QUE
ES NECESSITA

La innovació tecnològica FLEX ofereix característiques
incomparables al nou gel-adhesiu H40 Sense Límits: equilibri
perfecte entre superior adhesió i capacitat d’absorbir les
deformacions del suport i dels revestiments, excel·lent
traballabilitat i prestacions ressò-compatibles. H40 Sense
Límits, l’adhesiu perfecte.

15

Morter cola, Monocapa, Rejuntat, Tècnic | MATERIALS

PRODUCTES DE
FÀCIL APLICACIÓ,
SOLUCIONS
POLIVALENTS I
PRODUCTIVITAT
EN OBRA
A Weber, líder mundial en morters industrials amb
prop de 10.000 empleats en més de 50 països,
creiem que el més important a la indústria de la
construcció és cuidar de les persones i del seu
entorn.
Ens preocupem pel benestar de les persones, tant
les que utilitzen els nostres productes com les quals
això ens esforcem a conèixer en profunditat el treball
dels nostres clients, oferint millors respostes a les
seves necessitats acompanyades de la formació i
assistència necessàries perquè cada obra sigui un
èxit.
I ens importa la nostra responsabilitat a llarg termini
amb l’entorn: dissenyem solucions durables,
seleccionant els seus components tenint en compte
la protecció de la salut i la seguretat de les persones.
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LANKO 730
REP FIN

Morter
tixotròpic
monocomponent
de
retracció compensada

anivellació del formigó.
Resistent
a
aigües
sulfatades i de mar.
Espessor de 2 a 50 mm
per capa.
EN 1504-3: Classe R2.

LANKO 760
PASIV

Pasivador
d’armadures
i protecció davant de la
corrosió en treballs de
reparació de formigó. Pont
d’adherència en suports
llisos i absorbents.
Alt rendiment.
Conforme a l’EN 1504-7

LANKO 731 REP
ESTRUCTURA SR

LANKO 732
REP ESTRUCTURA

LANKO 735
REP RÀPID

LANKO 782
REP FLUID

Morter
de
retracció
compensada per a la
reparació estructural del
formigó.
Resistent a l’aigua de mar,
aigua sulfatada i sals de
desglaç.
Espessors de 5 a 50 mm
per capa, i de 80 a 100
mm en diverses capes.
EN 1504-3: Classe R4

Morter monocomponent
de ràpid enduriment per
a la reparació de formigó.
Resistent a les aigües
sulfatades i de mar.
Espessors de 5 a 70 mm
Recubrible amb pintura a
les 24 hores.
EN 1504-3: Classe R4.

Morter
de
retracció
compensada per a la
reparació estructural del
formigó.
Resistent a l’aigua de mar,
aigua sulfatada i sals de
desglaç.
Espessors de 5 a 50 mm.
Projectable a màquina
EN 1504-3: Classe R3.

SOLUCIONS
D’ALTES
PRESTACIONS
LANKO PER A LA
REPARACIÓ DEL
FORMIGÓ
La renovada gamma de morters de reparació
LANKO incorpora una àmplia varietat de millores
tècniques orientades a garantir solucions de qualitat
i durabilitat en tot tipus d’obres.

reparació
d’elements
estructurals i recrescuts
de soleres.
Excel·lent resistència a la
carbonatació.
Espessors de 15 a 50 mm.
EN 1504-3: Classe R4.
EN 13813: CTF7C50A12.
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PRODUCTES I
SOLUCIONS PER A
LA REHABILITACIÓ
PROPAMSA S.A.U. una de les companyies
capdavanteres en morters cola, morters monocapa
i morters especials que porta més de 80 anys al
mercat innovant en productes i solucions per a la
construcció.
L’evolució al mercat ha estat contínua i PROPAMSA
ha dedicat constants i importants inversions en
R+D+I, encaminats sempre en la cerca d’aquests
nous productes per satisfer tant al professional
productes més tècnics i més sostenibles.
El compromís de PROPAMSA per la qualitat de
los en laboratoris homologats segons les Normes
Europees.

VAT FLEXIBLE
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PROPAM REPAR
TECHNO

NIVELANTE 10

EPOLUXE 10 KG

VORADA
PORCELÀNICA 5KG
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1 ÚNIC PRODUCTE PER REPARAR I

ARREBOSSAR EL FORMIGÓ.
RÀPID, DURADOR I CERTIFICAT.

MÉS DE 75 ANYS
D’ACTIVITAT
ORIENTATS DES
DE SEMPRE A
OFERIR SOLUCIONS
D’EXCEL·LÈNCIA
EL LIDERATGE DE MAPEI PROVÉ
D’UNS CONEIXEMENTS TÈCNICS I
UNA LLARGA EXPERIÈNCIA SENSE
COMPARACIÓ
Durant més de 75 anys d’activitat, Mapei ha
contribuït a la realització de grans i petits projectes
de construcció i a la restauració i conservació de
i del món.
La història de Mapei va unida, naturalment, a la
del país que la va veure néixer i és, així mateix, la
història d’una Empresa que funciona amb èxit a tot
el món i que està preparada per afrontar els reptes
d’aquest nou mil·lenni.

Especialització en el sector de la construcció,
internacionalització, recerca i desenvolupament
de productes cada vegada més avançats, servei
personalitzat al client, treball en equip, atenció a la
salut dels aplicadors i usuaris i aposta pels Recursos
Humans.

ULTRACOLOR PLUS

El morter de rejuntat capdavanter
del mercat.

PLANITOP RASA&RIPARA

Un sol producte per arrebossar i reparar
les superfícies de formigó.

MAPELASTIC AQUADEFENSE

La
impermeabilització
líquida
monocomponent d’assecat ràpid per a
banys i terrasses.

ADESILEX P7

L’adhesiu cimentós amb lliscament
vertical nul per gres porcel·lànic.

ECOPRIM GRIP

La imprimación universal.
Llista a l’ús, de fàcil i ràpida
aplicació.
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1

3

2

SISTEMA
TRADITERM® EPS

C
8

Sistema d’aïllament tèrmic exterior basat en el poder
aïllant del poliestirè expandit estabilitzat.

B

• Sistema SATE/ETICS tradicional.
• Ús en obra nova i en rehabilitació. energètica
de façanes.
• Compleix CTE.
• Aporta un estalvi energètic i econòmic.
• Impermeable a l’aigua de pluja.
• Permeable al vapor d’aigua.
• Homologació Europea segons ETE 07/0054.

A

®

B

®

C

Traditerm ® Tac d’ancoratge.

1

Suport base.

2

Morter Traditerm.®

3

Traditerm ® Panel EPS.

4

Morter Traditerm.®

5

Malla Traditerm.®

6

Morter Traditerm.®

7

Fons Morcemcril.®

8

Morcemcril.®
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4

5

6

7

A

Morter TRADITERM GP W2

Morter hidràulic que s’empra com
a adhesiu i revestiment de plaques
aïllants de poliestirè expandit (EPSn en
el sistema d’aïllament tèrmic exterior
Traditerm (SATE/ETICS).
•
•
•
•
•

Gran adherència.
Impermeabilitat a l’aigua.
Permeable al vapor d’aigua.
Fàcil aplicació.

FONDO MORCEMCRIL

Base acrílica d’alta qualitat, indicada com
a fons de coloració per MORCEMCRIL.
Millora l’adherència, facilita l’aplicació,
homogeneïtza l’absorció del suport i dóna
un cobriment acolorit inicial. Afavoreix el
cobriment i el rendiment del morter acrílic
d’acabat, mantenint alta permeabilitat
al vapor d’aigua. Excel·lent aplicabilitat,
traballabilitat i adherència al suport.
• Bon cobriment.
• Impermeable a l’aigua de pluja.
• Permeabilitat a l’aire i al vapor de
l’aigua.
• Bona resistència a l’alcalinitat del
suport.
• Bona homogeneïtzació del producte i
fàcil aplicació.

MORCEMCRIL
Revestiment decoratiu per al sistema
d’aïllament tèrmic exterior TRADITERM ®.
(SATE/ETICS).
• Producte Homologat segons ETAG 004 DIGUES-TE Nº 07/0054.
•
• Permeable al vapor d’aigua, permetent
que el suport respiri.
• Aplicació ràpida i simple.
• Acabat llis, remolinat, gota, gota xafada.
• Compatible amb la majoria dels suports.
• Resistent a l’envelliment, atmosferes de
• ciutats i rajos ultraviolats.
• Adherència excel·lent sobre els suports
típics de construcció.
• Netejable.
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SIKA MONOTOP 412 R

SAC 25 Kg
Morter de reparació estructural ràpid classe
R4.
USOS Adequat per a treballs de reparació
de formigó, reparació d’ esvorancs
i deterioracions del formigó en

SIKA MONOTOP 412 S
Morter de reparació per a aplicació manual
o projectat. Classe R4.
Adequat per a treballs de reparació
de formigó, reparació d’esvorancs
i deterioracions del formigó en
del formigó.

SIKACOLOR 671 W

POT 20 Kg
Pintura de protecció impermeable i
decorativa anticarbonatació per a façanes
amb acabat llis en color.
USOS Revestiment protector i decoratiu
de façanes de formigó, morter...
Revestiment decoratiu en parets

SIKA MONOTOP 612

SIKA MONOTOP 910 S

POT 4 Kg
Revestiment d’adherència passivació i
protecció d’armadures.
USOS Protecció de les armadures davant
de la corrosió en els treballs de
reparació del formigó.
Capa d’adherència sobre formigó.

SIKAREP 111

SAC 25 Kg
Classe R3

SAC 25 Kg
Morter de reparació i anivellació de façanes

USOS Regeneració del formigó en capa
gruixuda.
Regularització de superfícies de
formigó o morter.
Reparació d’elements de formigó

USOS Reparació
i
revestiment
de
suports abans de revestir o pintar:
superfícies de formigó, façanes de
ciment, pedra, maó o similars.

SIKAREP 212

MORTERS
TÈCNICS PER
A REPARACIÓ
DE FORMIGONS
SEGONS LA
UNE - EN 1504

SIKAREP 311

SAC 25 Kg

SAC 25 Kg
Morter per a rehabilitació de façanes.
Classe R3.

USOS Restauració de prefabricats.
Reparació de cantonades i extrems
danyats en façanes.
Reparació de coqueres.
Execució de mitges canyes.

USOS Reparació de façanes.
Reparació de cantonades i extrems
danyats.
Reparació de peces prefabricades.
Reparació de coqueres.

SIKAREP 817

SAC 25 Kg
Morter acolorit per a la regularització i
revestiment de paraments.
USOS Regularització i esquerdejat de
façanes.
Revestiment decoratiu acolorit de
façanes, interiors, mitgeres i patis.
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TRIAR GECOL
ÉS L’APOSTA
SEGURA
Gecol és una empresa amb 40 anys d’experiència
i 13 fàbriques a Espanya, la qual cosa garanteix la
qualitat de la seva extensa gamma de productes.
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GUIX, ESCAIOLA,
GUIX LAMINAT
GUIX

S’empra àmpliament en construcció com a pasta
per guarnits i arrebossats, com a pasta d’agarri i de
juntes. A causa que el guix no condueix bé la calor i
l’electricitat, actua bé com a aïllant tèrmic.
Els més comuns segons la seva utilització són:
•

•

•

Guix controlat. És un guix gruixut l’aplicació
del qual és manual. És un bon material per
guarnits i arrebossats d’interiors sobre suports
tradicionals.
Guix de projectar. El guix projectat és una
mescla a força de guix i una sèrie d’additius
que, combinats entre si, ofereixen una
millora d’enduriment, adhesió i traballabilitat.
La projecció d’aquest material es realitza
mitjançant una màquina especial que barreja
cadascun dels elements i els llança en forma
de spray en una sola capa.
Guix ràpid. Resulta idoni per a treballs de
subjecció de marcs i regles, revestiments
interiors, pasta d’agarri per a envans, etc.

GUIX LAMINAT

L’ocupació de la placa de guix laminat (PLV) o cartró
guix es destina principalment per a la construcció
d’envans interiors i en revestiments de sostres i
parets.
Els avantatges del seu ús enfront d’un altre tipus de
productes són:
•
•
•

Neteja en obra.
Rapidesa d’execució .
Gran aïllament tèrmic i acústic.
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TEULA CERÀMICA,
TEULA FORMIGÓ
La teula ceràmica és un element de col·locació per
al recobriment de teulades, la principal funcionalitat
de les quals és permetre l’estanqueïtat de la coberta,
gràcies a les propietats de la teula, al format de la
peça, el solape i l’òptima col·locació de les peces.
de la teula:
•
•
•

Teula ceràmica corba.
Teula ceràmica mixta i plana.
Teula ceràmica amb estructura cel·lular.

La col·locació de la teula ceràmica depèn
directament del pendent mínim de la coberta. Per a
això, cal considerar una sèrie de factors com l’altitud,
força delos vents dominants, índexs pluviométricos
o la freqüència de les tempestes, que divideixen la
península en 3 zones climàtiques. Per a cadascuna
d’aquestes zones i segons el pendent mínim
aconsellable per a cada tipus de teula ceràmica, el
solape entre peces (mm) varia.
La teula de formigó és una de les solucions per
a cobertes més emprades, donat la seva elevada
resistència i les possibilitats estètiques que ofereix.
La vida mitjana de la teula de formigó és de 5060 anys i té un baix impacte ambiental, ja que
són reutilitzables i al fet que el reemplaçament és
menys freqüent. El principal avantatge és la seva
resistència, sobretot per a zones en les quals la
climatologia és adversa.
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ALTA
TECNOLOGIA,
DISSENYS
D’AVANTGUARDA
Des de 1899 extraiem les nostres argiles de
les millors pedreres del Mediterrani. L’essència
centenària de les nostres teules és la garantia i
l’experiència d’una marca única al mercat.
Pioners en l’exportació de teules ceràmiques des del
nostre país, Tejas Borja s’ha convertit en un referent
dins del sector, exportant a més de 65 països i
consolidant-se com una marca experta en projectes
tant de rehabilitació, com d’obra nova.

®

FLAT 10 - LEÓN

TB - 10 LAMALOU

TEULA CURVA CELLER 50x21 - MONTSENY

®

®

TB-12 - NEGRA

La nostra estratègia d’expansió està basada
a consolidar relacions a llarg termini. Creixem
col·laborant amb els nostres clients i distribuïdors,
és per això que oferim un servei integral per atendre
les seves necessitats.
La inversió constant en I+D+i, juntament amb la
LQQRYDFLy VyQ SDUW GH OD QRVWUD ¿ORVR¿D GH WUHEDOO
Tejas Borja és un exemple en l’ús de tecnologies
d’avantguarda i la robotització del procés de
fabricació de teules. A més, en els laboratoris de
les nostres instal·lacions, es realitzen tot tipus de
controls informatitzats durant el procés de producció,
assegurant un estàndard de qualitat que diferencia
les teules i accessoris de la nostra marca.
Al nostre ampli catàleg presentem una gran varietat de
models, accessoris i acabats de teules ceràmiques,
a més d’una àmplia gamma de complements per a
teulades, desenvolupats per aconseguir teulades
PpVVDOXGDEOHVHQHUJqWLFDPHQWH¿FLHQWVOOHXJHUHV
i de llarga vida útil.

COMPLEMENTS PER A TEULADES COL·LOCACIÓ EN SEC
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DISSENY I
QUALITAT EN
TEULES
La Escandella fabrica i comercialitza la major gamma
de formats i colors en teula ceràmica que al costat de
la seva extensa gamma d’accessoris s’adapta a les
necessitats, hàbitat i estil de cadascun dels més de
70 mercats on actua.

CORBA

PLANA

MIXTA

GAMA H- SELECTION

INNOVA

26

VIENNA

PLANUM

VISUM3
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TEULA CERÀMICA
I DE FORMIGÓ
D’ÚLTIMA
GENERACIÓ
TEULES DE FORMIGÓ

H-COMPACT MEDINA

UNIVERSAL GRIS
PISSARRA

Cobert és l’empresa espanyola líder en la fabricació
i venda de teules, peces especials i components per
a teulades. La seva àmplia gamma de productes
inclou models fabricats en les seves set factories,
tant en ceràmica com en formigó, amb garanties
TXH DUULEHQ ¿QV DOV  DQ\V HQ OHV UHIHUqQFLHV GH
PpVDOWDJDPPD$PEXQDJUDQYDULHWDWGHSHU¿OVL
DFDEDWVHOVVHXVPpVGHGLVVHQ\VGHWHXOHVVyQ
capaces d’adaptar-se a les necessitats i gustos dels
clients més exigents.
La gran varietat de components per a la instal·lació
de cobertes que ofereix Cobert, facilita el muntatge
de les teules, assegura la impermeabilització,
aïllament i ventilació completa de la coberta i
incrementa la seguretat de l’instal·lador en el seu
treball en la coberta.
(Q GH¿QLWLYD&REHUW RIHUHL[ DOV VHXV FOLHQWV O¶RIHUWD
de productes més completa del mercat. Triar Cobert
és triar garantia.
Consultar tota la Gamma Cobert a

www.tejascobert.com
GREDOS MASSA
ROIG VELL

TEULES CERÀMIQUES

KLINKER K2 VELL
CASTILLA

DELTA MEDIEVO

LÒGICA
MARSELHA ROIG

LÒGICA PLANA
SETINAT LLUNA

CORBA 50
CADAQUÉS
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ÀMPLIA GAMMA
DE MODELS,
COLORS I FORMES
ÚNIQUES
Productes naturals per excel·lència i molt resistents
en el temps, que s’integren perfectament en el seu
jardí. Cobremurs, pilars prefabricats i claustres per
a la realització de tancaments: aquests productes
estètics, tècnics i de fàcil col·locació es converteixen
en aliats inevitables per crear exteriors elegants,
càlids i perennes.
Caixa persiana tipus cofre adaptat. Adaptada a les
REHUWXUHV D SDUWLU GH  FP  FP  ¿QVD 
FPL D SDUWLU GH  FP  FP ¿QVDFP%RQ
rendiment tèrmic: Uc<1W/m2.K.

PLAQUETES DE
DECORACIÓ

COBREMURS

28

CAIXA DE PERSIANA
(COFFRE)

MATERIALS | Maó refractari

MATERIALS
REFRACTARIS
DE QUALITAT
DEMOSTRADA
FOC RÚSTIC CLÀSSIC
El refractari contribueix a crear ambients càlids
i agradables, el seu to s’aconsegueix coent a
temperatures d’1.280ºC. Una de les peces més
importants d’una llar és la seva xemeneia,en la qual
el cost del refractari en la mateixa, no sol aconseguir
el 5% del total.
La qualitat (RA) de Pyroterm és una de les millors
del mercat, que juntament amb l’economia del maó
“tallat” (2x1) i el morter refractari MH-940, permeten
complir amb els requisits òptims de qualitat i
prestacions.

MAÓ R.A

MORTER REFRACTARI
MH-940 SACS 5 KG. I
25 KG.

MAÓ R.A TALLAT

MASSILLA PYROFIRE
Massilla per a juntes

29

Prefabricat decoratiu | MATERIALS

L’EXPERIÈNCIA
AL SERVEI
DE LA PEDRA
RECONSTITUÏDA
Amb una dilatada experiència de més de 35 anys,
Verniprens li ofereix una de les majors gammes
de productes i acabats en prefabricats i pedra
reconstituïda, tant per a exterior com per a interior.
Trobi el que millor s’adapta al seu projecte i
sorprengui’s amb la seva bellesa.
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PRODUCTES
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Balustres.
Blocs caravista.
Gelosies decoratives.
Dentells.
Columnes.
Complements d’obra.
Cobremurs.
Maons caravista.
Murs de contenció.
Elements de paisatgisme.
Paviments.
Productes per a obra.
Remats de piscina.
Revestiments.
Graves decoratives.
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LAMPISTERIA
Canonada i accessoris de PVC
Evacuació de sòls
Canal plàstic
Accessoris de PVC per al bany
Canaló metàl·lic, Canaló de PVC
Dipòsits
Fosses sèptiques
Lampisteria, aigua i depuració
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CANONADA I
ACCESSORIS DE
PVC
La canonada de PVC és idònia per conduir tant
l’aigua de consum humà com l’aigua no potable, a
causa de la versatilitat i propietats del Policlorur de
Vinil (PVC), sent les seves principals aplicacions:
t Proveïment i conducció d’aigua i aigua
reutilitzada.
t Sanejament i clavegueram.
t (YDFXDFLyG¶DLJHVSOXYLDOVLUHVLGXDOVG¶HGL¿FLV
t Reg i drenatge.
t Aplicacions industrials.
t &RQGXFFLy GH ÀXLGV TXtPLFV FRUURVLXV jFLGV
etc.
Existeix un ampli ventall d’accessoris de PVC que
aporten solucions integrals per a cadascuna de les
aplicacions relatives a la conducció de l’aigua: tes,
colzes, reduccions, empelts i altres elements com
les vàlvules, pous d’inspecció o arquetes de registre,
entre els més destacats.
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CANONADA DE
PVC FLEXIBLE
D’ALTES
PRESTACIONS
Som una empresa espanyola amb més de 20
anys d’experiència al mercat, especialitzada en
la fabricació i distribució de materials per a la
conducció d’aigua en el sector de la construcció
i especialment de la lampisteria. Gràcies a la
SURIHVVLRQDOLWDW GHO QRVWUH HTXLS OD FRQ¿DQoD GHOV
nostres clients i l’aposta constant per seguir millorant
i innovant tant en la nostra gamma de productes com
en abaratiment de costos, Crearplast® és avui una
marca capdavantera en el sector, tant a Espanya
com en molts altres mercats internacionals.
1R KHP SHUGXW PDL OD QRVWUD ¿ORVR¿D HPSUHVDULDO
basada en la qualitat en el tracte humà, proper i
HPSjWLF$PpVFRPSWHPDPEHO&HUWL¿FDW,62
una garantia de qualitat del nostre treball.

Àmplia gamma d’embornals,
calderetes,
a
més
de
reixetes d’evacuació en PVC,
Polipropilè i acer inoxidable.

Àmplia gamma d’accessoris
d’evacuació en PVC des
GH GLjPHWUH  ¿QVD
400. Nombrosos articles i
mesures amb marcat UNE.

Àmplia gamma de sifons,
vàlvules, maniguets de
vàter, pots sifònics, amb
la particularitat que tots
els nostres sifons van amb
junta reductora a 32mm.

Àmplia gamma de sifons,
vàlvules, maniguets de
vàter, pots sifònics, amb
la particularitat que tots
els nostres sifons van amb
junta reductora a 32mm.
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SISTEMES DE
CANONADES I
ACCESSORIS
Plàstics Ferro S.L.U., empresa que opera amb
el nom comercial FERROPLAST, centra la seva
activitat en el disseny, la fabricació i la distribució
de productes i sistemes de canonades i accessoris.
Basats en materials plàstics per a diferents sectors,
FRP HOV GH O¶HGL¿FDFLy REUD S~EOLFD UHJDGLX
GUHQDWJHVFDQDOLW]DFLyHOqFWULFDLWHOHFRPXQLFDFLRQV
entre altres aplicacions. Plàstics Ferro S.L.U. és una
empresa del Grup Plàstics Ferro (GPF).

FERROPLAST MUTE
Ferroplast Mute és la primera marca al mercat
D SRVVHLU OD WULSOH FHUWL¿FDFLy $(125 /D WULSOH
FHUWL¿FDFLy LQFORX OD FHUWL¿FDFLy GH SURGXFWH OD
FODVVL¿FDFLy GH UHDFFLy DO IRF L OD FHUWL¿FDFLy ,62
GDYDQWGHOVRUROO$TXHVWD~OWLPDODFHUWL¿FDFLy,62
requereix que el comportament enfront del soroll no
superi un nivell establert de 30 DB (nivell similar al
WLFWDF G¶XQ UHOORWJH   6RWD DTXHVWHV FRQGLFLRQV HO
VLVWHPD LQVRQRULW]DW )HUURSODVW 0XWH KD REWLQJXW
uns valors de 17 DB. Pràcticament la meitat del que
estableix la norma.

CANALÓ EUME
(O FDQDOy ³(80(´ pV XQ VLVWHPD GH JUDQ FDSDFLWDW
DPEXQSHU¿OGH[PPLEDL[DQWTXDGUDGDGH
VHFFLy[LRFLUFXODUGHGLjPHWUH(OVLVWHPD
SRW HYDFXDU P GH FREHUWD DPE XQD EDL[DQW
TXDGUDGDGH[LRFLUFXODUGHGLjPHWUHDPE
XQ FjOFXO SOXYLRPqWULF GH  OLWUHV SHU PLQXW SHU P
/D PHVXUHV VyQ jUHD ~WLO GH  FP HVSHVVRU
QRPLQDO GH  PP L XQD ORQJLWXG GH  PWV (O
material amb el qual està fabricat és PVC exempt
GHSODVWLIFDQWV 139& LDGLWLYDWDPEGLz[LGGHWLWDQL
per resistir els rajos U.V. El sistema de canalons està
disponible en dos colors, blanc o marró.
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EVACUACIÓ DE
SÒLS
Els sistemes d’evacuació són una part important d’un
HGL¿FLL TXDQ IXQFLRQHQ FRUUHFWDPHQW QLQJ~ UHSDUD
HQ HOOHV QR REVWDQW DL[z TXDQ GRQHQ SUREOHPHV
IXJLGHV VRUROOV H[FHVVLXV PDOHV RORUV HWF  OHV
UHSDUDFLRQVVROHQVHUFRVWRVHVLGHGLItFLOH[HFXFLy
La correcta selecció dels materials a emprar i la
VHYDFXLGDGDLQVWDOāODFLyHQVHYLWDUjGHVDJUDGDEOHV
SUREOHPHVIXWXUV/D¿QDOLWDWG¶XQD[DU[DG¶HYDFXDFLy
pVODGHFRQGXLUFDSDO¶H[WHULRUGHO¶HGL¿FLOHVDLJHV
pluvials i residuals sense causar molèsties, humitats,
VRUROOV QL PDOHV RORUVDOV RFXSDQWV GHOV KDELWDWJHV
8Q VLVWHPD G¶HYDFXDFLy HVWj IRUPDW SHOV VHJHQWV
elements: derivacions, baixants i col·lectors.
3HUDDL[zHO&7(GLVSRVDTXH
1. Han de disposar-se tancaments hidràulics en
la instal·lació que impedeixin el pas de l’aire
contingut en ella als locals ocupats sense
DIHFWDUDOÀX[GHUHVLGXV
2. Les canonades de la xarxa d’evacuació han de
tenir el traçat més senzill possible, amb unes
distàncies i pendents que facilitin l’evacuació
GHOVUHVLGXVLVHUDXWRQHWHMDEOHV+DG¶HYLWDUVH
ODUHWHQFLyG¶DLJHVHQHOVHXLQWHULRU
3. Els diàmetres de les canonades han de ser els
apropiats per transportar els cabals previsibles
HQFRQGLFLRQVVHJXUHV
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SISTEMES DE
DRENATGE
INNOVADORS I
SOSTENIBLES
Amb més de 30 anys d’experiència al mercat,
ACO Iberia lidera el sector del disseny, fabricació i
comercialització de productes per al drenatge, preWUDFWDPHQW DWHQXDFLy L LQ¿OWUDFLy G¶DLJHV SOXYLDOV
industrials i sanitàries en els sectors d’obra civil,
XUEDQLVPH 68'6 LQG~VWULDLHGL¿FDFLy
Des de la seva seu central a Maçanet de la Selva
(Girona), ACO Iberia opera a Espanya i Portugal,
a més dels mercats d’exportació de tots dos,
desenvolupant i distribuint una àmplia gamma de
solucions als sectors d’Enginyeria Civil, Indústria,
+RVWDOHULDL&ROāOHFWLYLWDWVL',<
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CANAL HEXALINE REIXA
PASSAREL·LA ACER
GALVANITZAT

CANAL HEXALINE REIXA
POLIPROPILÈ

CANAL SELF200
REIXA DE FOSA

CANAL SELF100 H9,5
REIXA PASSAREL·LA
ACER GALVANITZAT

CANAL SELF200
REIXA ENTRAMADA
ACER GALVANITZAT

CANAL SELF200
REIXA PASSAREL·LA
ACER GALVANITZAT

LAMPISTERIA | Evacuació de sòls, Canals de drenatge

EMBORNALS COMPACT

ÀMPLIA GAMMA
D’EMBORNALS
INOXIDABLES
L’experiència d’ ULMA en col·laboració amb
BLÜCHER® , multinacional danesa fabricant de
sistemes de drenatge en acer inoxidable des de
fa més de 50 anys, ha permès desenvolupar una
àmplia gamma de producte que inclou embornals,
canals modulars, canonades, tapes d’arqueta, etc.
especialitzats per a cada aplicació en el sector
industrial.
A ULMA Architectural Solutions oferim una àmplia
gamma d’embornals domèstics ajustables a
tot tipus de necessitats i a les exigències de cada
projecte. Les seves característiques més rellevants
són que compten amb connexió per a diferents
diàmetres, opció de sortida vertical o horitzontal,
opció d’ajustar-se en altura, embornals amb marc
SHUDVzOVGHYLQLOL¿QVLWRWHPERUQDOVDGHTXDWVSHU
a sòls amb tela d’impermeabilització.

EMBORNALS COMPACT

Són de destacar els embornals COMPACT ja
TXHRIHUHL[HQODSRVVLELOLWDWGH¿QVDRSFLRQV
de sortida a partir del mateix embornal amb
RULHQWDFLyYHUWLFDORKRULW]RQWDOLGLjPHWUHGH
o 50 mm.
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ARQUETES,
TAPES,
CANALETES,
EMBORNALS

ARQUETA MONOLÍTICA
Medidas: 20x20, 30x30, 40x40, 55x55

TAPA SIFONADA
Mesures: 300 x 300, 400 x 400
TAPA AMB SIFÓ
Mesures: 450 x 450, 550 x 550
TAPA AMB MANETA
Mesures: 200 x 200

EMBORNAL SIF. REBAIXAT LATERAL
Mesures: 150 x 150

TAPA AMB MANETA
Mesures: 200 x 200

EMBORNAL SIF. REBAIXAT
LATERAL ABS/INOX
Mesures: 150 x 150

EMBORNAL SIF. REBAIXAT LATERALABS/
INOX
Mesures: 150 x 150

ARQUETA MONOLÍTICA
Mesures: 700 x 700

EMBORNAL 4 SORTIDA SIF. REIXETA
INOX.

EMBORNAL SIF. SORTIDA VERTICAL
Mesures: 100 x 100, 150 X 150

Mesures: 115 x 115, 150 x 150

EMBORNAL SIF. SORTIDA GRIS D.75
Mesures: 150 x 150, 200 x 200
EMBORNAL SIF. SORTIDA GRIS D.90
Mesures: 200 x 200, 250 x 250
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TAPA REFORÇADA AMB ROSTEIX
Mesures: 700 x 700

MARC PER A TAPA
Mesures: 700 x 700

REIXETA GALVANITZADA ESTAMPADA
Mesures: 130 x 1000

CANALETA PEGASUS PLUS GRIS
Mesures: 130 X 75 X 1000
REIXETA AMB CLIP GRIS
Mesures: 1000 x 130

CANALETA EN PE - HD
Mesures: 130 X 95 X 1000

CANALETA PEGASUS PLUS NEGRA
Mesures: 130 X 75 X 1000
REIXETA AMB CLIP GRIS
Mesures: 1000 x 130

LAMPISTERIA | $FFHVVRULVGH39&SHUDEDQ\

FABRICANT
D’INNOVACIÓ
Expert en equipament sanitari des de fa més de
35 anys, Wirquin desenvolupa i fabrica productes
innovadors.
Univers WC: cisternes encastades i plàstiques,
PHFDQLVPHVLÀRWDGRUVWDSHV:&PDQLJXHWV:&
Univers EVACUACIÓ: dutxa italiana, dutxa,
EDQ\HUD DLJHUD ODYDER L ELGHW PDJLFRXGHV
accessoris.
6HPSUH D O¶DYDQWJXDUGD GH OD LQQRYDFLy HO *UXS
dissenya cada any 10 nous productes que faciliten el
dia a dia dels particulars, milloren el rendiment dels
SURIHVVLRQDOVLDXJPHQWHQODURWDFLyGHOVSURGXFWHV
en les tendes.

SLIM PRO BRIDA
METÀL·LICA

CANALETA
VENISIO SLIM

MANIGUET
WC MINI

TAPA WC
CHUT

AIXETA FLOTADOR TOPY

MECANISME WC
QUICK FIT

MAGICOUDE
UNIVERSAL

DESGUASSI LAVABO NANO 6.7
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CANALÓ
METÀL·LIC,
CANALÓ PVC
És un sistema d’evacuació d’aigües pluvials.
S’instal·la normalment en la vora del ràfec i en la
seva majoria estan confeccionats de:
t Coure.
t Zinc.
t Alumini.
t Acer Prelacado i Galvanització.
t PVC.
Principals avantatges:
1 L’estètica i la durabilitat. Presenten molt bona
resistència a les inclemències meteorològiques,
a l’exposició perllongada al sol, als cops i al foc.
2 El seu muntatge és senzill i quasi no
necessiten manteniment més que neteja i
desembusso si cal. Tots ells porten diferents
tractaments anticorrosión, havent-hi multitud
d’acabats i colors.
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EVACUACIÓ
D’AIGÜES
PLUVIALS
EFICIENT I
DE FÀCIL
INSTAL·LACIÓ
CANALONS, BAIXANTS I
ACCESSORIS FABRICATS SEGUINT
LES DIRECTRIUS BÀSIQUES DE LES
NORMES DIN 18461 I UNE-EN 612
CANALONS
t Fabricats en 3 metres.
t L’espessor seria 0.5, 0.55 i 0.6 mm en Coure; 0.8
mm en Alumini; 0.65 mm en Zinc-Titani; i 0.6 mm
en Acer Prelacat i Galvanització.
t El rínxol o bordó li dóna major rigidesa a la peça
i serveix també com a nexe d’unió dels canalons.

TUB BAIXANT
t Fabricats en 3 metres.
t Els espessors serien 0.5 i 0.6 mm en Coure; 0.8
mm en Alumini; 0.65 mm en Zinc; i 0.6 mm en
Acer.
t Prelacat i Galvanització.
t Disposen d’un dels seus extrems més ample per
facilitar la unió de diversos tubs.

ACCESSORIS

Tapes, Connexions a baixant, Baixos, Juntes de
dilatació, Papallones, Suports, Tirants, Colzes,
Derivacions, Abraçadores, Cubetes, Maniguets,
Gàrgoles, Aiguafons, Protectors de baixant, Eines,
Rematades i Peces especials, etc.
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Fabricats en les següents materials:

LAMPISTERIA | Canaló metàl·lic i Canaló PVC
SISTEMA ROHRFIT

CANALÓ PVC,
UNA SOLUCIÓ
PERFECTA EN
FUNCIONAMENT I
PREU

PRESTIGIO

PRESTIGIO

PRESTIGIO

PRESTIGIO

Canaló

Àngle 90 Marró

Connexió baixant central

Tub 65 x 65 mm

SIFÓ

Plàstic Universal

SIFÓ

Plàstic Lavabo

SIFÓ

Plàstic Dutxa

SIFONS LINEALS
Sistema Luxus

45

Dipòsits i fosses sèptiques | LAMPISTERIA

DIPÒSITS I
DEPURADORES
GRAF fabricant de dipòsits de polietilè i polipropilè i
de sistemes complets per recuperar aigua de pluja,
tractar les aigües residuals, drenar l’aigua al terreny i
productes per al jardí.
Gamma àmplia i completa de solucions sostenibles
de l’aigua.

DIPÒSITS

Soterrats
Exteriors
Aigua potable
Gran capacitat
Flexibles

RECUPERACIÓ D’AIGUA DE PLUJA
TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS
Depuradores domèstiques
'HSXUDGRUHV¿QVD+(
9DOOHJHV¿OWUHLVqSWLTXHV
Separadors de greixos

SUDS. DRENATGES SOSTENIBLE
,QVSHFWÀH[
Ecobloc Maxx i Light
Túnel de drenatge

JARDÍ I COMPOSTATGE
Compostadores
Cistells multiusos
Bidons i barrils

DIPÒSIT PLATIN

SEPARADOR DE
GRASES SAPHIR
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DIPÒSIT
DECORATIU

DIPÒSIT SOTERRAT
CARAT XXL

SISTEMA ECOBLOC

DIPÒSIT FLEXIBLE

COMPOSTADORA
ECOKING

DEPURADORA
ONE2CLEAN

CISTELL DE JARDÍ

LAMPISTERIA | Lampisteria, Aigua i Depuració

AIGUA I
DEPURACIÓ
ROTH, multinacional alemanya amb plantes de
fabricació a Espanya (Tudela i Granada), va arribar al
mercat espanyol en els anys 90. Està especialitzada
en energia solar tèrmica, acumulació d’aigua
calenta, sòl radiant, lampisteria, acumulació i gestió
de l’aigua, depuració d’aigües residuals, dipòsits per
a gasoil i altres productes per a ús industrial.
Disposem d’una àmplia xarxa logística a Espanya
i Portugal (amb magatzems en Tudela, València i
Madrid), així com d’un departament d’assessorament
tècnic per a l’elaboració de pressupostos i projectes
a la mesura de les necessitats dels clients.

QUADROLINE HELIOSTAR S4 STECKROTH DUO SYSTEM $FXPXODGRUGH¿EUDGHFRPSRVLWH Captador pla d’alt rendiment. Dipòsit de gasoil amb cubeto
per a aigua calenta resistent a la
metàl·lic.
pressió i temperatura.

ROTHAIGUA Dipòsit per a aigua potable
amb doble brida.

ROTHALEN PLUS Dipòsit de gasoil amb
cubeto plàstic incorporat.

COLZE PLACA FEMELLAPUSHCHECK.

ROTHPOOL Captador solar per a piscines.

MICROSTAR Planta de tractament d’alt rendiment
d’aigües residuals.

47

AISLAMIENTO
AÏLLAMENT I E
IMPERMEABILIZACIÓN
IMPERMEABILITZACIÓ
Làmina
Láminaasfàltica,
asfáltica,Drenatge,
Drenaje, Geotextil
Geotextil
Química
Láminas
per a laEPDM
construcció
$LVODPLHQWRWpUPLFR7HUPRUUHÀHFWLYR7pUPLFRDF~VWLFR
Làmines EPDM
$wOODPHQWWqUPLFWHUPRUHÀHFWLXWqUPLFDF~VWLF
/DQDGHURFD/DQDGHYLGULR
Impermeabilización
Llana de Vidre, Llana
de platos
Mineral
deSorra
ducha
3ODFDLPLWDFLyQWHMD3DQHOVDQGZLFK3ODFD¿EURFHPHQWR
Impermeabilització de cobertes
Placa imitació teula,
Placa
Panell
policarbonato,
sandwitx, Fibrociment,
Placa poliéster
Policarbonat, Polièster
PanelPlaca
sandwich
sota de
teula
madera

Làmina asfàltica, Drenatge, Geotextil | AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ

LÀMINA
ASFÀLTICA,
DRENATGE,
GEOTEXTIL
La
làmina
asfàltica
és
un
element
d’impermeabilització elaborat a partir de betum
asfàltic que li confereix la seva capacitat
impermeabilizant. Per a cobertes aporta una sèrie
d’avantatges de suport i resistència, així com uns
acabats confortables i habitables en cobertes.
El Geotextil pV XQD PDOOD FRPSRVWD SHU ¿EUHV
sintètiques les funcions principals de les quals es
basen en la seva resistència mecànica a la perforació
i tracció, i a la seva capacitat drenant.
Com a element de drenatge, existeixen membranes
drenants nodulars de polietilè d’alta densitat (HDPE).
La seva principal aplicació és:
t La protecció de la impermeabilització i el
drenatge de murs i soleres.
t Protecció de murs verticals en contacte amb la
terra i el drenatge del terreny.
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AÏLLAMENT
ACÚSTIC
Es refereix al conjunt de materials, tècniques i
tecnologies desenvolupades per aïllar o atenuar el
nivell sonor en un determinat espai. A les nostres
instal·lacions trobarà una gamma de productes
GLVVHQ\DWV HVSHFt¿FDPHQWSHU VROXFLRQDU OHV
exigències d’aïllament acústic en l’edifcació, tant de
soroll aeri com d’impacte.
De forma genèrica, sol ocórrer que material amb
major espessor i menor densitat aconsegueix aïllar
millor acústicament.
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QUALITAT I
CONFIANÇA EN

IMPERMEABILITZACIÓ

I ACÚSTICA

CAPES PESADES D’ALTA DENSITAT
AUTO ADHESIVES .INSOPLAST AA 3
- INSOPLAST AA 6
Com a complement de gamma a les conegudes
solucions acústiques de EPDM, CARFLEX i
JETFAL, ASFALTEX llança aquest any les seves
capes pesades de betum modifcat autoadhesives,
presentades en rotllo, sota denominació.

LÀMINES ASFÀLTIQUES, LA QUALITAT DE
SEMPRE
Totes les nostres làmines, que siguin aditivades,
de Qualitat AENOR.
Impermeabilizant de cautxú acrílic Campolin ®,una
solució senzilla i duradora per a rehabilitació de
cobertes.

CAMPOLIN FIBRES - 5 PASOS

Per reparar terrasses i terrats enrajolats, una
solució de garantia és l’aplicació en capes
®
d’impermeabilizant de cautxú acrílic
CAMPOLIN
,intercalant una malla de vidre entre amb dues, o la
seva versió auto armada, el CAMPOLIN FIBRES®,
que no necessita l’aplicació d’una malla de vel de
polipropilè, facilitant així l’aplicació.

CAMPOLIN FIBRES

®

segons assaigs de la guia ETAG 005 de la
EOTA sobre normalització europea de solucions
d’impermeabilització líquida.

CARFLEX

CAMPOLIN ® i
CAMPOLIN ® FIBRES

Són productes de gamma professional:
Tenen una concentració en resines
molt superiors a qualsevol pintura tapa
goteres de botigues de bricolatge,
garantint una resistència a l’abrasió i
durabilitat sense equivalent.
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INSOPLAST AA 3 I AA 6

Són capes pesades d’alta densitat
pensades per aportar un efecte massa a
la tabiquería lleugera de guix laminat. En
ser auto adhesives, s’instal·len fàcilment,
sense necessitat de cola de contacte.

AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ | Química per a la construcció

QUÍMICA PER A LA CONSTRUCCIÓ
SOLUCIONS PER A OBRA NOVA I REHABILITACIÓ

NOU

SOLUCIONS PER
A OBRA NOVA I
REHABILITACIÓ
Línia de productes per a IMPERMEABILITZACIÓ,
PROTECCIÓ I NETEJA en la construcció, amb la
qual DANOSA cobreix totes les possibilitats que es
poden oferir en matèria d’impermeabilització, en la
seva aposta pel confort residencial, el manteniment
GHOERQHVWDWGHOHVHGL¿FDFLRQVLODVRVWHQLELOLWDW
DANOSA ofereix una completa gamma que va des
de:
MASSILLES I ADHESIUS per a segellat i reparació;
MORTERS PREPARATS per a impermeabilització i
reparació dels diferents suports que trobem en un
HGL¿FL
REVESTIMENTS per a impermeabilització de
cobertes, estructures enterrades, façanes i interiors;
ADDITIUS que milloren les prestacions de morters
i formigons;
PRODUCTES AUXILIARS com imprimacions per
preparar els suports, desencofrants, armadures i
SURGXFWHVGHQHWHMD

PROTECCIÓ i
NETEJA

DANOCRET ELÁSTIC

REVESTIDAN REIMPER

IMPERMEABILITZACIÓ
LÍQUIDA

DANOCRET PROTECT

ADDITIUS
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IMPERMEABILITZACIÓ

AÏLLAMENT
ACÚSTIC,
AÏLLAMENT
TÈRMIC

ChovA
és
fabricant
de
productes
d’Impermeabilització, Aïllament Tèrmic i Aïllament
Acústic. Més de 80 anys d’experiència en el sector ens
avalen. Oferim el nostre suport al sector professional
per garantir l’adequació de la impermeabilització,
aïllament tèrmic i aïllament acústic.
Valors com la innovació, qualitat, varietat i servei
fan ChovA un grup capdavanter en el camp de la
construcció.

CHOVATERM AMB
PROTECCIO LLEUGERA
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IMPERMEABILITZANT
COLOR

POLITABER

AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ | Làmina asfàltica, Drenatge, Geotextil

RUBSON
AQUABLOCK
SILICONA LÍQUIDA
SL 3000
Henkel es caracteritza per oferir els productes amb
la major qualitat del mercat. Sota la marca Rubson,
aposta per un producte impermeabilizant únic que
garantitza les millors prestacions.
Tots els avantatges de la silicona i la facilitat de
l’ús d’una solució aquosa. Ideal per a processos
d’impermeabilització i reparació de cobertes planes
i inclinades, terrasses, canalons, teules, esquerdes,
jardineres, claraboies i sortides de ventilació. Ofereix
OD VROXFLy GH¿QLWLYD D OHV JRWHUHV L KXPLWDWV DPE
Tecnologia Exclusiva Henkel Silicotec.
CARACTERÍSTIQUES
t
t
t
t
t

SL3000 1KG TEULA

SL3000 1KG NEGRE

SL3000 1KG GRIS

ADDITIU P3 1KG

SL3000 1KG BLANC

ADDITIU P3 5KG

Multimaterials.
Màxima elasticitat.
Alta resistència rajos UV.
Capacitat de farcit i Aplicació fàcil.
Colors Disponibles: Blanc, Negre, Gris, Teula.
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AÏLLAMENT I

IMPERMEABILITZACIÓ
L’ EPDM és una membrana de cautxú sintètic. Està
recomanada principalment per a:
t Impermeabilització de cobertes.
t Impermeabilització de basses i estanys.
Entre els seus principals avantatges destaquen:
t Durabilitat. Té una durabilitat aproximada de 50
anys.
t Estalvi. Facilita la instal·lació i disminueix els
temps d’execució.
t Versatilitat. És resistent a l’ozó, als rajos
ultraviolats i manté intactes les seves propietats
a temperatures extremes.
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MEMBRANES DE
CAUTXÚ EPDM
INNOVACIÓ I
QUALITAT

BAIXANT

Element prefabricat en quatre
diàmetres (75, 90, 110 i 125mm.)
amb tub de polietilè d’alta densitat
termofusionat a un faldó de
Giscolene-120 de 36x36cm. per
unir-se a la impermeabilització
mitjançant adhesiu SA-008 i segellat
LS-009.

EPDM Sistema Totalment Adherit

EPDM Sistema Llastrat acabat Gres
CANTONADA

Cantonada prefabricada de cautxú
EPDM per rematar la base de les
cantonades, el punt amb tres cares.

EPDM Sistema Llastrat acabat
grava

SISTEMA TOTALMENT ADHERIT

Lleuger. Apte sobre diferents suports.
Ideal per a instal·lacions on la membrana queda
exposada.
Gran resistència a les accions del vent.

SISTEMA LLASTRAT (Acabat gres)

Adequat per a cobertes transitables.
Possibilita usar grans mantes a mida sense unions.
Compatible amb tot tipus de morters

SISTEMA LLASTRAT (Acabat grava)

Aplicació ràpida i econòmica.
Compatible amb tots els aïllants tèrmics.
Sistema apte per a coberta vegetal.
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AÏLLAMENT
TÈRMIC,
TERMOREFLECTIU,
TÈRMIC ACÚSTIC
POLIESTIRÈ EXTRUIT (XPS)

eV XQ PDWHULDO DwOODQW WqUPLF  DF~VWLF REWLQJXW SHU
O¶H[WUXVLyGHSROLHVWLUqTXHHQHOVHXLQWHULRUDOEHUJD
aire.
$YDQWDWJHV
t Redueix les pèrdues tèrmiques.
t Gran durabilitat.
t Excel·lent resistència mecànica.

POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS)

(V FRQHL[ FRPXQDPHQW SHU ³VXUR EODQF´ L SRVVHHL[
XQD HVWUXFWXUD FHOāOXODU WDQFDGD TXH HQ O¶LQWHULRU
DOEHUJDDLUH
$YDQWDWJHV
t Solució tèrmica - acústica per a tancaments.
t Durabilitat elevada.

LLANES MINERALS

/HV/ODQHV0LQHUDOVVyQSURGXFWHVDwOODQWVDF~VWLFV
LWqUPLFV/HVVHYHVSULQFLSDOVFDUDFWHUtVWLTXHVVyQ
t Ofereixen elevats nivells de protecció davant de
la calor i el soroll.
t 0ROWOOHXJHUVLÀH[LEOHV
t Durabilitat elevada.

FIBRA DE VIDRE

/D ¿EUD GH YLGUH pV XQ PDWHULDO TXH FRQVWD GH
QRPEURVHV L H[WUHPDGDPHQW ¿QHV ¿EUHV GH YLGUH
/HVVHYHVSULQFLSDOVFDUDFWHUtVWLTXHV
t Excel·lent aïllant tèrmic.
t Excel·lent resistència al foc.
t Gran maleabilitat.

AÏLLAMENT TERMOREFLECTIU

(VWUDFWDG¶DwOODQWVG¶HVSHVVRUUHGXwWDPEXQHOHYDW
SRGHUDwOODQWPXOWLFDSD$TXHVWDwOODQWWpODFDSDFLWDW
GH UHÀH[Ly GH OD FDORU FDS D O¶LQWHULRU GH O¶HGL¿FL HQ
WHPSRUDGDKLYHUQDOLFDSDO¶H[WHULRUGXUDQWO¶qSRFD
HVWLYDO

58

AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ | Llana de Vidre · Llana Mineral Sorra

IBR
Per a cobertes
Descripció:
seves cares amb un paper Kraft que actua com a barrera de vapor.
Aplicacions:
cobertes per l’interior, evitant l’aparició de condensacions en climes
freds.
t
t
t
t

LLANA MINERAL
SORRA: PER A
UN EXCEL·LENT
AÏLLAMENT
ACÚSTIC

Cobertes planes o inclinades sense càrregues.
Aïllament entre envanets de sostremort.
Aïllament de golfes.
Falsos sostres i cel rasos.

PV-ACUSTIVER
Per a façanes
Descripció:

Aplicacions:
És una de les millors opcions com a aïllament tèrmic
i acústic en tancaments de façana amb cambra
d’aire; també utilitzat en sistemes de tabiquería amb
estructura metàl·lica i placa de guix laminat.

SORRA
Per a divisions de placa de guix laminat
Descripció:
Panells i rotllos semirrígits de llana mineral Sorra
per aconseguir les més altes prestacions tèrmiques i

Aplicacions:
Per les seves excel·lents prestacions tèrmiques i
acústiques, la gamma Sorra de Isover, és la millor
opció per a divisions interiors verticals, especialment
de tabiquería seca amb estructura metàl·lica.
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COBERTES

MILLORA EL
CONFORT I LA
SEGURETAT
DE LA TEVA
LLAR AMB
L’AÏLLAMENT
ROCKWOOL

1

FALSOS SOSTRES ROCKFON

FAÇANES

2

TABIQUERIA

4

XEMENEIES

ROCKWOOL Peninsular S.A.U., ¿OLDO HVSDQ\ROD
GHOJUXSGDQqV52&.:22/FHQWUDODVHYDDFWLYLWDW
HQ OD IDEULFDFLy L FRPHUFLDOLW]DFLy GH SURGXFWHV
VLVWHPHV L VROXFLRQV GH OODQD GH URFD XQ PDWHULDO
DwOODQW G¶H[WUDRUGLQjULHV SUHVWDFLRQV DSOLFDW SHU D
O¶DwOODPHQWGHIDoDQHVSDUWLFLRQVLQWHULRUVFREHUWHV
FDQRQDGHVFDOGHUHVR[HPHQHLHV3HUDREUDQRYD
LUHKDELOLWDFLy

El “4 en 1” GH 52&.:22/ pV XQD FRPELQDFLy
~QLFD GHOV EHQH¿FLV REWLQJXWV JUjFLHV D OD OODQD GH
URFD HQ WHUPHV GH VHJXUHWDW SURWHFFLy FRQWUD HO
IRF  FRQIRUW DF~VWLF GXUDELOLWDW L GHVHQYROXSDPHQW
VRVWHQLEOH 8QD FRPELQDFLy TXH JDUDQWHL[ XQD
RIHUWD GH SURGXFWHV L VHUYHLV DPE XQHV HOHYDGHV
SUHVWDFLRQV
52&.:22/ D PpV GH SURSRUFLRQDU XQD JDPPD
FRPSOHWDGHSURGXFWHVWDPEpRIHUHL[DVVHVVRUDPHQW
L VHUYHLV UHODFLRQDWV DPE OD VHYD LPSOHPHQWDFLy L
IXQFLRQDPHQWGXUDGRUDOOODUJGHODYLGDGHO¶HGL¿FL

60

3
5

1. COBERTES

2. FALSOS SOSTRES ROCKFON

3. TABIQUERIA

$wOODPHQW WqUPLF L DF~VWLF GH FREHUWHV
LQFOLQDGHV R SODQHV 0LQLPLW]D OD
GHPDQGDHQHUJqWLFDGHO¶HGL¿FL

([FHOāOHQW
DEVRUFLy
DF~VWLFD
&RQGLFLRQDPHQW HQ R¿FLQHV ORFDOV
UHVWDXUDQWVFHQWUHVHVFRODUVKRVSLWDOV«

$wOOL¶V GHOV VRUROOV L JDXGHL[L GHO FRQIRUW
DF~VWLF VHQVH UHQXQFLDU D SURWHFFLy
FRQWUDHOIRF

PRODUCTES RECOMANATS
t ROCKCIEL-E 444

PRODUCTES RECOMANATS
t ISLAS ECLIPSE
t PACIFIC

PRODUCTES RECOMANATS
t SODA
t CONFORTPAN 208 ROXUL
t ROCKCALM-E- 211
t ALPHAROCK-E 225

4. FAÇANES

5. XEMENEIES

$O¶DwOODPHQWWqUPLFLDF~VWLFGHODIDoDQD
3URYHHL[DO¶HGL¿FLG¶H¿FLqQFLDHQHUJqWLFD
L UHGXHL[ HOV VRUROOV SURYLQHQWV GH
O¶H[WHULRU
PRODUCTES RECOMANATS
t ROCKSATE DUO
t VENTIROCK DUO
t ROCKWOOL 001

0j[LPDVHJXUHWDW&RQWULEXHL[DO¶HVWDOYL
G¶HQHUJLDPLQLPLW]DQWODSqUGXDGHFDORU

PRODUCTES RECOMANATS
t FIREROCK 910.219
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TRISO-DUR
t $wOODQW WHUPRDF~VWLF GH  FDSHV
HTXLYDOHQWDPPGHOODQDGHYLGUH
GHFRQGXFWLYLWDW:P.
t (OLPLQDO¶HIHFWHGHSDUHWVIUHGHV
t $WHQXDFLy DF~VWLFD D VRUROO DHUL (Q
IDoDQD5$ G%$
t ([FHOāOHQWUHODFLyTXDOLWDWSUHX
t $wOODPHQWGHFREHUWHVLSDUHWV

TRISO-SOLS

t $wOODPHQW WHUPRDF~VWLF SHU D VzOV
ÀRWDQWVIRUMDWVLVzOVUDGLDQWVGHPP
LFDSHV
t (TXLYDOHQW D  FP G¶ (36 GH
FRQGXFWLYLWDW
:P.
5 
Pð.: 
t $F~VWLFD
t ǻ/Z G%$DVRUROOG¶LPSDFWH
&HUWL¿FDW
$XGLRWHF
Q&7$
,03 
t 5$ G%$ &HUWL¿FDW$XGLRWHF
Q&7$$(5 
t $wOODPHQW GHO IRUMDW L SHULPHWUDO
V¶HOLPLQHQHOVSRQWVWqUPLFVLDF~VWLFV
GHVROLGDULVDFLyGHOIRUMDW 
t 1RPpVPPLGHDOSHUDUHKDELOLWDFLy
t ,QFRUSRUDVRODSDPHQW

TRISO-SUPER 10+
$wOODQW WHUPRDF~VWLF GH  FDSHV
FHUWL¿FDW
PLWMDQoDQW
GRFXPHQW
G¶LGRQHwWDW WqFQLFD 4 0$5. Q %,36
 HTXLYDOHQW D  PP GH OODQD
PLQHUDO GH FRQGXFWLYLWDW  :P. 5
Pð.: 

HCONTROL REFLEX +
t $wOODQWWqUPLFGHFDSHV
t 5HVLVWqQFLD WqUPLFD GHO SURGXFWH
DVVRFLDW D  FDPEUHV G¶DLUH GH 
PP FHUWL¿FDGDVHJRQV 81(,; 
5   Pð.: HTXLYDOHQW D  FP
GHOODQDGHYLGUHGHFRQGXFWLYLWDW
:P.
t  HQ  DwOODPHQW LPSHUPHDELOLW]DFLy
HQ FREHUWHV LQFOLQDGHV  L EDUUHUD GH
YDSRU
t $wOODPHQWGHSDUHWVLSRQWVWqUPLFV

GAMA HYBRID

GAMA HYBRID

BOOST’R HYBRID
t $wOODPHQWWqUPLFLOjPLQDLPSHUPHDEOH
WUDQVSLUDEOHSURGXFWHVHQ
t $wOODPHQW,PSHUPHDELOLW]DFLy/jPLQD
VRWDWHXOD
t 5HVLVWqQFLHV WqUPLTXHV FHUWL¿FDGHV
VHJRQV 81(,;  PLWMDQoDQW
GRFXPHQWG¶LGRQHwWDWWqFQLFD40$5.
Pð.: DPEFDPEUHVG¶DLUHGH
PP LPð.:VHQVHFDPEUD
G¶DLUH
t 7UDQVSLUDEOH DPE XQ 6G  
t &HUWL¿FDW$VHJRQVQRUPD,62
VREUHODTXDOLWDWGHO¶DLUHLQWHULRU

HCONTROL HYBRID
t $wOODPHQW WqUPLF L EDUUHUD GH
YDSRU  SURGXFWHV HQ  $wOODPHQW
,PSHUPHDELOLW]DFLy%DUUHUDGH9DSRU
t 5HVLVWqQFLHV WqUPLTXHV FHUWL¿FDGHV
VHJRQV 81(,;  PLWMDQoDQW
GRFXPHQWG¶LGRQHwWDWWqFQLFD40$5.
Pð.: DPEFDPEUHVG¶DLUHGH
 PP  L  Pð.: VHQVH FDPEUD
G¶DLUH
t %DUUHUD GH YDSRU DPE XQ 6G ! 
t &HUWL¿FDW$VHJRQVQRUPD,62
VREUHODTXDOLWDWGHO¶DLUHLQWHULRU

AÏLLANTS
REFLEXIUS: ALTA
EFICÀCIA I POC
ESPESSOR
AÏLLANTS ULTRAFINS
MULTIREFLECTORS
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AIR-BUR TERMIC
AIR-BUR TERMIC és una completa gamma
d’aïllaments que cobreix totes les necessitats,
tant tèrmiques com acústiques, complint amb les
exigències de CTE.
([SOLTXHP ¿QV L WRW DPE DwOODPHQWV UHÀHFWLXV TXH
NO PRECISEN DE CAMBRA D’AIRE, a més són
productes ecològics i sostenibles, 100% reciclats i
UHFLFODEOHVeVWRWXQUHÀH[G¶LQQRYDFLy

www.bur2000.com

AIR-BUR TERMIC 10

Alt poder
d’aïllament
tèrmic

Actua com
a barrera de
vapor.

Alt poder
d’aïllament
acústic

Evita les
condensacions.

Espessor
reduït respecte
als aïllants
tradicionals.

Increment de
la superfície
habitable.

No conté gasos
Wz[LFV¿EUHVQL
amiant.

Fàcil instal·lació.

Aïllament termo-acústic refectiu format per doble làmina
d’alumini pur protegit per vernís NC tancant una bombolla d’aire
sec estanc a l’interior.
CARACTERÍSTIQUES
Mesures: 1,20 x 50 m (60 m2)
Espessor: 4 mm
Pes:
13 Kg (230 gr/m2)

AIR-BUR TERMIC S-YC
Sistema aïllant termo-acústic refectiu format per una làmina
d’alumini pur protegit per vernís NC tancada a l’interior d’una
bombolla d’aire sec estanc i d’una escuma de polietilè de 5 mm.

100%
impermeable a
l’aire i els efectes
del vent.

No requereix
làmina
impermeabletrasnpirable.

No produeix
irritacions de pell,
al·lèrgies, etc.

Material no
LQÀDPDEOH
&HUWL¿FDFLRQVDO
foc.

Evita la creació
de fongs i
bacteris.

Gran durabilitat
sense perdre
H¿FjFLDDPE
eltemps.

Estabilitat
dimensional i
química.

Alta resistència
mecànica.

Fàcil
reciclabilitat.
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Producte ecològic.

CARACTERÍSTIQUES
Mesures:
Mesures:
1,20 x 25 m (30 m2)
Espessor:
Espessor:
8 mm
Pes: Pes: 11 Kg (360 gr/m2)

AIR-BUR TERMIC 15
$wOODPHQWWHUPRDF~VWLFUHÀHFWLXPXOWLFDSDGHFDSHVIRUPDW
per : 2 làmines de polièster metal·litzat armat de 80 gr/m 2 , 2
buates de polièster de 80 gr/m2, 6 làmines refectores i 5 escumes
de polietilè d’1 mm.
CARACTERÍSTIQUES
Mesures: 1,50 x 10 m (15 m2)
Espessor: 25 mm
Pes:
6 Kg (400 gr/m2)
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IMPERMEABILITZAR

TERRASSES SENSE

DESCOMBRAR

SISTEMA DRY80

/jPLQD IH[LEOH GH SROLROH¿QHV SHU D OD
impermeabilització de terrats, terrasses, patis,
balconades, escales, etc.
/D VHYD ÀH[LELOLWDW L OD VHYD HODVWLFLWDW SHUPHWHQ XQ
perfecte acabat en angles i cantonades.

LÀMINA DRY80

&RQVWLWXwGD SHU XQD GREOH IXOOD GH SROLROH¿QHV
termoplàstiques en coextrusió i amb ambdues cares
UHYHVWLGHV GH ¿EUHV GH SROLqVWHU QR WHL[LGHV SHU
facilitar un millor agarri amb el ciment cola.

EMBORNAL

El kit SUMI-DRY80 està format per caldereta sifónica
i làmina impermeabilizant DRY80 segellada a ella
per garantir el punt més crític.

1

Comprovar l’estabilitat del suport i netejar la
superfície. Replantegem, mesurem, estenem la
làmina i tallem els draps.

2

Aplicar ciment cola classe C2 sobre el paviment
antic.

1

2

3

Fixar bé la làmina DRY80, pressionant i assegurantnos d’eliminar totes les possibles boses d’aire, amb
la talocha de plàstic.

4

Solapar les làmines sempre a favor del pendent,
partint sempre de l’embornal cap amunt. Deixar un
solapament mínim de 10 cm.

3

4

4 (A-B)

Realitzar les unions entre làmines amb adhesiu Seal
Plus. Posar una primera capa entre làmines (4A)
i rematar la junta per damunt amb Seal Plus (4B):
Doble segellat.

5

4A

4B

5

Col·locar el paviment directament sobre la làmina
amb ciment cola classe C2. Treball acabat de
manera ràpida, fàcil i amb garantia de qualitat.
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AÏLLAMENT TÈRMIC

SOLUCIONS PER AL SEU CONFORT

SOLUCIONS PER
AL SEU CONFORT

DANOPREN® TR

Els SISTEMES D’AÏLLAMENT TÈRMIC DANOSA
són solucions que contribueixen a limitar la demanda
DANOPREN® PR

DANOPREN® FS

redueixen el consum d’energia i de les emissions de
CO2 atmosfèric.
La

gamma

de

productes

DANOPREN ® TL

DANOPREN ® està

i segura a totes les necessitats d’aïllament que

Són panells rígids de poliestirè extruït (XPS) d’alta
resistència a compressió i mínima absorció d’aigua.

Aplicació

DANOPREN® CH

Producte

Descripció

Tall perimetral
superfície

Conductivitat
Tèrmica

(EN 12667/EN 12939)

Cobertes planes:
transitables, no transita- DANOPREN® TR
bles, enjardinades
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Compressió
(EN 826)

N3D

Cobertes
inclinades

DANOPREN® TL

Façanes:
Aïllament en
càmeres

DANOPREN PR

Façanes:
Aïllament per
l’exterior

DANOPREN® FS

N3D

Sòls, Soleres, Lloses
de formigó

DANOPREN® CH

N3D

®

Panells rígids de poliestirè extruït
(XPS) d’alta resistència a
compressió i mínima absorció
d’aigua.

0,033 - 0,038
W/m·K

N3D
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PLACA DE
POLICARBONAT
I PLACA DE
POLIÈSTER
El policarbonat es caracteritza bàsicament per ser
un material que està preparat per rebre impactes i
és una molt bona alternativa al cristall. Està preparat
per a aplicacions tant en l’exterior com a l’interior. Els
seus principals avantatges són:
t
t
t
t

Aïllant tèrmic.
Gran comportament al foc.
Gran durabilitat.
Fàcil instal·lació i estalvi energètic.

Les plaques de Polièster estan formades per una
DUPDGXUDGH)LEUDGH9LGUHDPEOD¿QDOLWDWG¶HYLWDUHO
risc d’abrasió de la placa i la pèrdua de translucidesa.
Les planxes ondulades de polièster es caracteritzen
per la seva duresa. Les seves característiques
permeten la seva utilització tant en interiors com en
exteriors.
La placa d’imitació teula és una placa sintètica per
a cobertes i els seus principals avantatges són:
t
t
t
t
t

La seva fàcil instal·lació.
No perd color.
No és porosa, per la qual cosa no reté aigua.
No es corroeix.
És termo acústica, per la qual cosa redueix el
soroll i els canvis tèrmics.
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PANELL
SANDWICH,
PLACA DE
FIBROCIMENT
PLACA FIBROCIMENT
(VWj FRPSRVWD GH FLPHQW L ¿EUHV G¶DOFRKRO GH
polivinil (PVA) el resultat del qual és un material
G~FWLOUHVLVWHQWDODWUDFFLyÀH[LyLLPSDFWHVLG¶XQD
DOWDGXUDELOLWDW6¶XWLOLW]HQSULQFLSDOPHQWHQFREHUWHV
no transitables.

PANELL SANDWITX
Està concebut tant para coberta com per a façana
i pot combinar-se amb panells de policarbonat
cel·lular o panells de polièster per donar més
OOXPLQRVLWDW D O¶HVWUXFWXUD R PDMRU DwOODPHQW eV XQ
SURGXFWHUHVLVWHQWLOOHXJHUHOTXHSHUPHWXWLOLW]DUOR
DPEXQPtQLPHVIRUo6¶XWLOLW]DSULQFLSDOPHQWFRP
t Aïllant tèrmic i acústic.
t Impermeabilizant.
t Tancament.
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3/$48(6'(
FIBROCIMENT
(GLO¿EUR IDEULFD SODTXHV SHU D OD FREHUWD G¶HGL¿FLV
LQGXVWULDOV FLYLOV L SHU D ~V DJUtFROD GH ¿EURFLPHQW
HFROzJLF L SODTXHV PHWjOāOLTXHV JUHFDGHV /¶jPSOLD
JDPPD GH SODTXHV SHU¿ODGHV SHU D FREHUWHV GH
¿EURFLPHQWUHVXOWDFRQIRUPHDOVUHTXLVLWVIRQDPHQWDOV
GHO UHJODPHQW 8(   SHU DOV PDWHULDOV GH
FRQVWUXFFLy $ PpV OD FRQIRUPLWDW DPE OD 1RUPD
(XURSHD ³KDUPRQLW]DGD´ 81, (1$
VLJQL¿FD HO UHVSHFWH GHOV VLV UHTXLVLWV IRQDPHQWDOV
8(LUHVXOWDGHPRVWUDGDDPEO¶HWLTXHWDFROāORFDGDHQ
HOVHPEDODWJHVGHOVSURGXFWHV

PLAQUES SOTA-TEULA: TEGOLIT 235

Tegolit 235 Flama Terrechiare

Tegolit Plus 235

Tegolit 235

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
3HU¿ORQHVSDVVR
5HTXLVLWV&RQIRUPLWDWDPEODQRUPD81,
(1$
3RVDGDHQREUDQRUPD81(,;
0DQXDO(',/),%52,0
(VSHVVRUPPQRPLQDO
3HVNJPDSUR[
$PSOjULDFP~WLOFROāORFDGDFP
/RQJLWXGVFP

Plakfort 6 Colorplus

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
3HU¿ORQHVSDVVR
5HTXLVLWV&RQIRUPLWDWDPEODQRUPD81,
(1$
3RVDGDHQREUDQRUPD81(,;
0DQXDO(',/),%52,0
(VSHVVRUPPQRPLQDO
3HVNJPDSUR[
$PSOjULDFP~WLOFROāORFDGDFP
/RQJLWXGV
FP

PLAQUES PER A COBERTES A LA VISTA: PLAKFORT6

Plakfort 6 Ruralco

Plakfort 6 Ruralco

Plakfort 6
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PANELL
SANDWITX DE
FUSTA AMB TOTES
LES GARANTIES
Una àmplia gamma de panell de fusta a la teva
disposició.
Per qué utilitzar panell de fusta TEZNOCUBER:
t En un sol element tenim suport mecànic,
aïllament tèrmic i acústic i un acabat interior.
t Element estètic, amb diferents opcions
estètiques.
t Acabat al gust del consumidor, ja que
disposem d’una àmplia gamma d’ acabats,
tant en materials com en colors de vernissos.
t Col·locació fàcil i ràpida.
t Material lleuger i instal·lació en sec.
t Estalvi de temps i cost en obra.
t Estalvi en estructura, ja que podem
dimensionar amb una àmplia gamma de
distàncies entre suports.
t El panell de fusta TEZNOCUBER compleix
les exigències del C.T.I.
t Material CERTIFICAT tots els panells
disposen del D.I.T.I. (marcat CE); ISO 9001ISO14001.
t Col·locació fàcil i ràpida que permet
l’abaratiment del cost d’obra.
t Material lleuger, i amb una instal·lació en
sec, molt senzilla en ser mecànica i sobre
qualsevol suport (fusta, metàl·lic, formigó).
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PLACA SOTA
TEULA
És una placa bituminosa ondada
impermeabilització de cobertes. Permet:
t
t
t
t

per

a

Ventilació de la coberta.
Aplicació ràpida i reducció de costos.
Fàcil col·locació.
L’estanqueïtat està garantida.
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SISTEMES

D’IMPERMEABILITZACIÓ

I AÏLLAMENT
PER A COBERTA
INCLINADA

Onduline®, empresa multinacional líder en sistemes
d’impermeabilització i aïllament per a coberta
inclinada ofereix una àmplia gamma de solucions
per a rehabilitació i nova construcció. Únic fabricant
nacional, i líder mundial, de placa asfàltica
ondada, està especialitzat des de fa més de 70
anys en la rehabilitació i impermeabilització de
cobertes inclinades.

®

ONDULINE SOTA TEULA DRS

Sistema
d’impermeabilització
per
a
teulades. Vàlid per a tot tipus de teules i
SLVVDUUD 6ROXFLy GH¿QLWLYD FRQWUD JRWHUHV
i humitats. 30 anys de garantia de
impermeabilitat.
Mesures: 2 x 1,05 m

ONDUCLAIR ® PLÀSTICS
Plaques compactes de polièster i
policarbonat. Plaques de policarbonat
cel·lular llis i ondat. Durabilitat, fàcil
LQVWDOāODFLyLÀH[LELOLWDWDQ\VGHJDUDQWLD
Mesures: A consultar

PANELL SÁNDWITX ONDUTHERM SATE COBERTA ONDULINE

®

Aïllament, acabat estètic i suport.
Lleugeresa, fàcil instal·lació i durabilitat.
Àmplia gamma d’acabats en fusta i uns
altres. 20 anys de garantia amb Onduline®
SOTA TEULA.
Mesures: 2,5 x 0,6 m

Sistema de rehabilitació energètica de
cobertes. Aïllament continu i sense ponts
tèrmics. Lleugeresa, fàcil instal·lació
i durabilitat. 20 anys de garantia amb
Onduline SOTA TEULA® .

TEULA ESTÈTICA IMPERMEABLE
ONDUVILLA ®

PLAQUES IMPERMEABLES
D’EXTERIOR ONDUCOBER

Impermeabilització i acabat estètic.
Sistema intuïtiu, apte per a bricolatge.
Lleugeresa, fàcil instal·lació i durabilitat. 15
anys de garantia.
Mesures: 1,06 x 0,4 m

Onduline® compta amb una tecnologia exclusiva,
patentada i innovadora al mercat mundial de la
placa asfàltica, garantint consistentment una
producció d’alta qualitat. Tots els productes
asfàltics marca Onduline® són fabricats sota un
procés continu, comptant amb una composició
micro-capa en massa i doble impregnació de
resina, obtenint com resultat un producte d’altes
prestacions i notable valor diferencial respecte a
la resta de materials de la seva classe.
Com a testimoniatge del nostre compromís amb la
innovació, en el nostre laboratori intern de I+D+I es
treballa constantment tant en el desenvolupament
de noves solucions, com en la millora de les ja
existents. Un clar exemple ha estat el llançament
del nou Onduline® Sota Teula DRS. En aquest
cas, es tracta d’una important millora basada en
una tecnologia innovadora, denominada: DRS.
Aquesta tecnologia combina un augment de la
qualitat i prestacions del producte, gràcies a la
seva doble impregnació en resina, juntament amb
una instal·lació més fàcil i intuïtiva, gràcies al seu
nou marcatge de solapament de seguretat.

Impermeabilització i acabat exterior.
Apte per a coberta inclinada i façana.
Lleugeresa, fàcil instal·lació i durabilitat.
15 anys de garantia.
Mesures: 2 x 0,95 m
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EINA MANUAL,
NIVELLS I
MEDICIÓ,
TALLADORES DE
TAULELL
EINA MANUAL
L’evolució de l’eina ha estat constant tant en
d’obtenir el major rendiment de l’eina amb el menor
esforç possible per al professional. Destaquen:
t Eines d’impacte: test, cisell o escarpe, alcotana
o picoleta.
t Eines d’acabats: plana metàl·lica i dentada.
t Eines de manipulació: paletes, paletinas, etc.
t

NIVELLS I MEDICIÓ
Un nivell és un instrument de mesurament utilitzat
per determinar l’horitzontalitat o verticalitat d’una
superfície. Existeixen diversos articles d’anivellació
i entre els més habituals destaquen el nivell amb
bombolla i el nivell làser.

TALLADORES DE TAULELL
Són la millor solució per tallar taulell, rajola, gres, o
altres tipus de ceràmiques amb major duresa com
el gres porcelànic. Permeten realitzar talls rectes,
corbs i especials (forats rodons, quadrats, etc…)
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ÚTILS DE
CONSTRUCCIÓ
Són aquells elements que aconsegueixen que el
treball resulti més còmode, ràpid i que es realitzi amb
total seguretat. Destaquen:
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Carros i carretons.
Amasadores.
Bastides i escales.
Formigoneres.
Eina electroportàtil.
Borriquets, cavallets i trípodes.
Tanques mòbils per a obra.
Encofrats i puntals.
Regles i esquadres.
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EINES I
ACCESSORIS
PER A
PROFESSIONALS
Des de fa 55 anys, KAPATAZ ofereix una àmplia
gamma de productes creada per i per al professional,
per oferir-li una eina de qualitat. Des d’un aplicador
de tac químic antigoteig, un fexòmetre amb doble
impressió, un nou focus LED a bateria o els guants
més còmodes del mercat. Tot perquè treballi de
manera ràpida, còmoda i senzilla.
Altres productes del seu catàleg: nivells, articles
per a senyalització, pinzells i corrons, tendals
impermeables, equips de protecció individual,
bosses portaeines, utillatges de construcció,
carretons i carros per a obres...

FLEXÒMETRE MAGNUM PRO

Flexòmetre Magnum PRO amb carcassa de plàstic ABS resistent a impactes i
recobriment antilliscant per proporcionar un bon agarri. La cinta metàl·lica està
revestida de nylon resistent a l’abrasió i al desgast, per assegurar una llarga vida. A
més, està impresa a doble cara per al seu ús per tots dos costats.

GUANTS MODEL 50/17

*XDQWV IDEULFDWV HQ Q\ORQ DPE UHFREULPHQW G¶HVFXPD XOWUD¿QD GH QLWULO L SXQWV
antilliscants de nitril en el palmell. Còmodes, resistents a l’abrasió i adaptables, són
perfectes per a treballs que precisin màxim agarri.

BALISA SOLAR INTERMITENT

Balisa intermitent amb 3 LED en cada cara i bateria que es recarrega amb llum
solar. Amb abraçadora metàl·lica antiatracament amb la seva clau, botó d’encesa
DPESDUSHOOHLJR¿[D LFqOāOXODIRWRHOqFWULFDG¶HQFHVDFUHSXVFXODUDXWRPjWLFD$PE
8 hores d’exposició solar la balisa funciona 42-44 h.
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CONSTRUCCIÓ

ESCALES

DISCS DE TALL

CORDILLERIA

CARBUR TUNGSTÈ

GUIX LAMINAT I PINTURA

MOTLLES, EINES
I QUÍMICS PER A
LA CONSTRUCCIÓ
NOGOSA SOLUCIONS CONSTRUCTIVES ofereix
una àmplia gamma de productes que atén a les
necessitats de qualsevol sector de la construcció. La
qualitat i el disseny dels nostres productes, així com
el servei i l’atenció al client són els nostres principals
REMHFWLXV2IHULPXQDVVHVVRUDPHQWHVSHFt¿FVREUH
la utilització i desenvolupament de tots els nostres
productes.
Més informació en www.nogosa.com

GALLEDES, CABASSOS I CALDERETES NETEJA

MALLES
Tot tipus de malles: antiherba,
senyalització, sombreig, bastides,
antiocells, etc.
Fabricació a mida

Disponibles
en rotllos i en
draps

JARDINERIA

FORMIGÓ IMPRÈS

REVESTIMENT VERTICAL

LLOSETES DE CAUTXÚ

PAVIMENTS TÈCNICS

QUÍMICS I PRODUCTES
Resines de segellat,
Imprimacions,
Desmoldejants,
Ponts d’unió,
Decapants,
Consolidants,
Làtex multiusos,
Lligants d’àrids, etc.
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SISTEMA RÀPID
D’ANIVELLAMENT
DE CERÀMICA

KIT
KIT
KIT

SISTEMA RÁPIDO DE NIVELACIÓN

t
t
t
t
t
t
t

SISTEMA
RÁPIDO DE NIVELACIÓN
Fàcil d’ usar.
SISTEMA RÁPIDO DE NIVELACIÓN

Extracció per impacte.
FÁCIL DE USAR
FÁCIL DEno
USAR
Sistema
sensible
a la humitat.
EXTRACCIÓN
POR IMPACTO
FÁCILlleugeres
DE USAR
Tenalles
amb màneg bimaterial.
EXTRACCIÓN
POR
IMPACTO
SISTEMA
NO SENSIBLE A LA HUMEDAD
POR IMPACTO
SoftEXTRACCIÓN
Grip.
SISTEMAamb
NO SENSIBLE
A regulables
LA HUMEDAD
TENAZAS
LIGERAS
CON MANGO
BIMATERIAL
Tenalles
4 SENSIBLE
posicions
en altura.
SISTEMA NO
A LA HUMEDAD

SOFT-GRIP
Compatible
amb
peces
deMANGO
gruixosBIMATERIAL
entre 3 i 16
TENAZAS
LIGERAS
CON
TENAZAS
LIGERAS
CON
MANGO
BIMATERIAL
mm.
TENAZA CON 4 POSICIONES REGULABLES EN
SOFT-GRIP
SOFT-GRIP
ALTURA
CON
4 de
POSICIONES
REGULABLES
EN
EvitaTENAZA
la TENAZA
generació
celles durant
la col·locació
CON
4 POSICIONES
REGULABLES
EN
de peces
ceràmiques,
tant en paviments com en
ALTURA
ALTURA
revestiments.
Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimenEvita ladegeneración
de icejas
durante la colocaPer aEvita
formats
30 x 30de
cm
superiors.
la generación
cejas
durante
la colocatos como en revestimientos.
ción de
baldosas
cerámicas, tanto en pavimenSempre amb
doble
encolat.
ción de baldosas
cerámicas,
tanto
en
pavimenPara iformatos
de 30x30
cm.
y superiores.
Garanteix
planitud
regularitat
de la
superfície
toslacomo
en revestimientos.
tos
como
en
revestimientos.
decol·locació.
Siempre con doble encolado.
Para formatos de 30x30 cm. y superiores.
Resultats
menys sensibles
alacm.
l’ habilitat
de
Garantiza
planitud
y l’usuari.
regularidad de la
Para formatos
de 30x30
y superiores.
con doble
encolado.
RetiradaSiempre
del sistema
per impacte.
superficie
de
colocación.
Siempre
doble
Garantiza
ladeplanitud
Sempre
en
el con
sentit
laencolado.
junta yderegularidad
col·locació.de la
Resultados
menos sensibles a la habilidad del
Garantiza
lade
planitud
superficie
colocación.y regularidad de la
usuario.
superficie
de colocación.
Resultados
menos sensibles a la habilidad del
Retirada del sistema por impacto. Siempre en el
usuario. menos sensibles a la habilidad del
Resultados
sentido de la junta de colocación.
Retirada del sistema por impacto. Siempre en el
usuario.

Ref. 02941

Ref. 02941

Ref. 02941

sentido de la junta de colocación.
Retirada
del sistema por impacto. Siempre en el

sentido de la junta de colocación.
Ref. x
02893 100
x 200
Ref. x 02894
02893 10002895
6 400
02894 200 12
Ref. x
02895 400 6
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COMPONENTS DE
SOSTRE I EVANS
SECS
La nostra empresa Rafael Vallés Arándiga S.L.
es líder en el seu mercat amb més de 40 anys
d’experiència. Ens dediquem a la fabricació i venda
d’eines de mà per a la indústria de la escaiola/cartró
guix, la construcció i belles arts.
La nostra pàgina web es:

www.rafaelvalles.com
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EINA

ELECTROPORTÀTIL

TECNOLOGIA PER
A LA SEGURETAT I
COMODITAT

Les eines Hitachi, segueixen un minuciós control de
qualitat en cada un dels seus processos de disseny
i fabricació i estan provistes de diferents dispositius
per a garantir la seguretat de tots els usuaris. El
compromís corporatiu és “donareines de qualitat,
segures i fàcils d’ usar.

MINI-AMOLADORA
G12SS

AMOLADORA
G23ST

MARTELL PICADOR

AMOLADORA

H60MC SDS MAX

G23SW2

Molt funcional i robust. Diverses
Lock 12 posicions.
Diàmetre Disc:
Potència:
Revolucions:
Llarg:
Pes:

115 mm
580 W
11.000 rpm
254 mm
1,4 Kg

Diámetro Disco: 230 mm
Potencia:
2.000 W
Revoluciones: 6.600 r.p.m.
Largo:
469 mm
Peso:
5,1 Kg

230 mm
2.200 W
6.600 r.p.m.
469 mm
5,1 Kg

Potència:
Percusions:
Força impacte:
Llarg:
Pes:

1.300 W
1.600 min
22 J
570 mm
10 Kg

BUFADOR

TALLABARDERS

MOTOSERRA

Motor PureFire per a ús domèstic i
professional.
Cilindrada:
24 cc
Potència màx:
0,89 Kw
Caudal d’aire:
12 m 3/min
Pes en sec:
3,9 Kg

Sistema d’encesa fàcil.
Cilindrada:
Potència Màx:
Capacitat:
Long. fulla:
Pas entre dents:
Pes en sec:

Motor PureFire: 30% menys de
consum y 70% menys d’ emisions.
Cilindrada:
32,3 cc
Potència Màx:
1,20 kW
Pas de cadena: 3/8
Long. espasa:
350 mm
Tipus d’ espasa: Punta Pinyó
Pes en sec:
4,2 Kg

RB24EAP
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Diàmetre Disc:
Potència:
Revolucions:
Llarg:
Pes:

CS33EB(L2)

CH22EAP2(50ST)

21,1 cc
0,65 kW
300 cc
500 mm
30 mm
4,3 Kg
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TALLADORA RUBI

TALLADORA BELLOTA

TALLADORA
ELÈCTRICA

VENTOSA
RUBI

GRAN VARIETAT
EN EINES PER A
LA CONSTRUCCIÓ
SCOA MAYORISTA DE FERRETERIA S.L., és una
empresa que porta cinquanta anys, en la distribució
del canal ferreter. Ubicada a Granada, on poseeix la
seva central en unes instal·lacions de 8.000 metres.
Disposem de 40 comercials que abarquen la totalitat
del territori nacional, a més d’una pàgina web,
en la que els nostres clients poden obtenir tota la
informació necessària, accedir al catàleg, als preus i
realitzar comandes de forma ràpida i segura.

RODEL

LLANA

MANGUERA
ESPIRAL

ESPONJA

Els nostres trets diferencials són:
t Vint mil referències en estoc, tant de les
principals marques nacionals com extrangeres,
a més d’una gran gamma d’ articles de marca
pròpia, de gran qualitat i preu molt competitiu.
t Varietat de famílies.
t Servei en 48 hores a qualsevol part d’Espanya.
t Dinamisme en la recerca i introducció de nous
productes.
t Llançament periòdic d’ ofertes i promocions.

FIL DESBROSSADORA
BLAU

MANGUERA VERDA
TRENADA

FIL DESBROSSADORA
GROC

VENTOSA SIFER

SEIENT RUBI

XERRAC

CARRETÓ OBRA

TENALLES
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GENERADORS
D’ALTA
TECNOLOGIA
GENERADORS 3.000 R.P.M GASOLINA
Els grups electrògens de gasolina, van muntats
amb motors Profunda, Vanguard i Kiotsu. La seva
SRWqQFLD YD GHV GH OHV .9$ ¿QV D OHV  .9$
tant en monofàsic com en trifàsic, i en arrencada
manual o elèctrica. Els generadors Profunda també
es poden insonoritzar, aconseguint un nivell sonor
inferior a 87 dB. Tots aquests grups es poden muntar
amb regulació electrònica, AVR, i se’ls poden acoblar
quadres d’arrencada per senyal, o d’arrencada
automàtica per fallada de xarxa. Aquests generadors
poden treballar durant un màxim de 5 o 6 hores al
dia.

GENERADORS 3.000 R.P.M DIÈSEL
(OV JHQHUDGRUV GLqVHO GH  USP YDQ HTXLSDWV
amb motors Yanmar o Lombardini. Els grups Yanmar
ofereixen 4 i 6 KVA, tant en monofàsic com en
trifàsic, i arrencada manual elèctrica. Els generadors
Lombardini van de 6 a 15 KVA, monofàsics i trifàsics,
tots d’arrencada elèctrica.
Igual que als generadors de gasolina, es poden
fabricar amb alternador de regulació electrònica, i
se’ls poden acoblar quadres d’arrencada per senyal
o d’arrencada automàtica per fallada de xarxa.
Aquests generadors poden treballar durant un
màxim de 5 o 6 hores al dia.

Generador gasolina 3.000 H MN.

Generador gasolina 8.000 H MN Elèctric.

Generador gasolina 12.500 H MN Elèctric.

Generador insonoritzat gasolina 8.000 H MN Elèctric.

GENERADORS DIÈSEL 1.500 R.P.M
/D JDPPD G¶ USP HVWj FRPSRVWD SHU
generadors muntats amb motors Lombardini, per
D SRWqQFLHV GH  ¿QV D  .9$ L 'HXW] L ,YHFR
SHU D SRWqQFLHV GHV GH  ¿QVD  .9$ $TXHVWV
generadors poden ser oberts i insonoritzats,
depenent de la seva ubicació. També poden anar
muntats sobre carros homologats, o carros per a
O¶REUD(OVGLSzVLWVG¶DTXHVWVJUXSVSRGHQVHUGH¿QV
DOLWUHVGHFDSDFLWDW6yQPjTXLQHVTXHSRGHQ
treballar durant diversos dies ininterrompudament,
L LJXDO TXH DOV GH  USP VH¶OV SRW DFREODU HOV
quadres d’arrencada per senyal o d’arrencada per
fallada de xarxa.
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Generador diesel LOMBARDINI 6.500 LB.

Dipòsit integrat insonoritzat
1.500 r.p.m.

Generador dièsel 1.500 r.p.m.
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FORMIGONERES SYNCRO:

SYNCRO

Formigoneres professionals sense corona.
Gran capacitat.
Sistema de transmissió entre l’eix i la cuba per pinyons cònics.
Amb prou feines necessita manteniment.
Silencioses 82 dB.
3 Pales per a un millor repartiment de la mescla.
Desbloqueig del volant per pedal.Desmultiplicador.
Molt segures, volant proveït d’un disc protector interior que evita cops en els braços
i mans del treballador.

Nom

Refèrencia

Potència
motor elèctric

Capacitat Cuba/
Barretja

Transmisió
directa

Syncro 250 Eléctrica
Syncro 200 Eléctrica
Syncro 350 Eléctrica

HC.SYNCRO_250
HC.SYNCRO_300
HC.SYNCRO_350

2 HP
2 HP
2 HP

250/200 L
300/250 L
350/300 L

Silenciosa
Silenciosa
Silenciosa

FORMIGONERES
PROFESSIONALS I
SILENCIOSES

FORMIGONERES GUY NOEL:

GUY NOEL

Formigoneres professionals.
Corona de fosa.
Xassís reforçat.
Desbloqueig de volant per pedal.
Per a tot tipus de treballs.
Fàcils de transportar.

Nom

Refèrencia

Potència
motor elèctric

Capacitat
Cuba/Barretja

Corona

Protector de
corona

Guy Noel 134 Eléctrica
Guy Noel 150 Eléctrica
Guy Noel 180 Eléctrica

H.GN134
H.GN150
H.GN180

700 w
700 w
700 w

125/100 L
140/120 L
180/160 L

Fundició
Fundició
Fundició

Si
Si

MESCLADORA

CAVALLET PLEGABLE
Nom

MESCLADORA
Nom

Mescladora RL 1000
Mescladora RL 1400
Mescladora RW 1800 Twin

CAVALLET PLEGABLE

Refèrencia

Pes

Alçada

Refèrencia

Potència

Vareta

GS730031

ATK319006
ATK319007
ATK319008

4,3 KG

1000 W, 230 V
1400 W, 230 V
1800 W, 230 V

80 cm

M 14 Y O 120 mm
M 14 Y O 140 mm
M 14 Y O 220 mm

Aguant

150 Kg

Capacitat barretja

< 40 L
< 65 L
< 90 L
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ESPECIALITZATS
EN BIG BAGS
Més de 20 anys d’experiència avalen la nostra
QUALITAT I SERVEI.
Tots els nostres articles estan HOMOLOGATS.
Àmplia gamma de models i mesures en ESTOC amb
SERVEI IMMEDIAT.
Assessorament tècnic ESPECIALITZAT.
Personalització de productes. Solucions a Mida. EL
SEU SASTRE EN BIG BAGS.
APLICACIONS en el sector de la construcció:
t
t
t
t

Enderrocs
Àrids i graves
Morter
Amiant

A més estem presents en múltiples sectors
INDUSTRIALS: Químic, alimentari, plàstic, mineria,
abonaments i fertilitzants, mitjà ambiental, residus
perillosos, biomasses, jardineria, etc.

Construeixi
amb nosaltres
BIG BAG OBERT FONS
PLA

www.dgilembalatges.com
84

BIG BAG OBERT BOCA
DESCÀRREGA

BIG BAG OBERT
DESCÀRREGA TOTAL

BIG BAG PER
ASBESTO

SACS DE RÀFIA PER A
ENDERROCS
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ADHESIUS I
SELLADORS
ADHESIUS
S’utilitzen per unir dues superfícies. No sempre és
fàcil triar entre una àmplia gamma, perquè existeixen
nombrosos factors a tenir en compte: tipus de
material, força, resistència necessària, rapidesa,
ÀH[LELOLWDW FDSDFLWDW GH IDUFLW WUDQVSDUqQFLD
condicions de temperatura, etc.

SELLADOR S
S’utilitzen per unir mitjançant el farciment de l’espai
intermedi que existeix entre dos elements. Un
sellador desenvolupa dues funcions principals: la
primera consisteix a impermeabilitzar el sistema
constituït pels dos elements units entre si i la segona
en què ha de permetre els moviments relatius
entre tots dos elements sense que es produeixin
deformacions irreversibles en la unió.
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ADHESIUS,
SELLADORS I
PRODUCTES PER

IMPERMEABILITZAR

MONTACK XPRESS
Agarri Total Immediat

MONTACK XPRESS és un adhesiu de muntatge d’agarri total
immediat, SHU ¿[DU GH IRUPD resistent i fàcil. 0j[LPD SROLYDOqQFLD
HQJDQ[D WRWV HOV PDWHULDOV SRURVRV L QR SRURVRV ¿QV L WRW HQ
VXSHUItFLHV GHOLFDGHV L KXPLGHV$SWH SHU D ~V HQ LQWHULRU L H[WHULRU
5HIRUoDWDPEmicroanclatges estructurals,ODTXDOFRVDDSRUWDXQD
DGKHUqQFLDVXSHULRUGH.JFP

TOTAL TECH
Pot amb tot

0DVVLOODKtEULGDPRQRFRPSRQHQWG¶DOWDSROLYDOqQFLD3UHVHQWDtQGH[V
G¶DGKHUqQFLDVXSHULRUVDXQSROLXUHWjLO¶HODVWLFLWDWLKHUPHWLFLWDWG¶XQD
VLOLFRQDEnganxa, Segella LUHSDUDWRWWLSXVGHPDWHULDOVHQLQWHULRUL
H[WHULRU¿QVLWRWVRWDO¶DLJXD

SELLA TODO
Silicona Ràpida neutra

&H\V VLOLFRQD 6(*(//$ 727 pV XQD VLOLFRQD QHXWUD GH TXDOLWDW
L GXUDELOLWDW VXSHULRU TXH VHJHOOD WRW WLSXV GH PDWHULDOV ¿QV L WRW GH
FRQVWUXFFLy HQ LQWHULRU L H[WHULRU ,QFRUSRUD OD WHFQRORJLD Assecat
XpressSHOTXHHQWDQVROVKRUHVODMXQWDUHVLVWHL[DO¶DLJXDVHQVH
QHFHVVLWDWG¶HVSHUDUKRUHV

AGUASTOP CAUTXÚ ACRÍLIC AMB FIBRES
Revestiment impermeable Antigoteres

5HYHVWLPHQWHOjVWLFDIRUoDGHFDXW[~DFUtOLF5HIRUoDWDPE)LEUHVSHU
D WUHEDOOV G¶LPSHUPHDELOLW]DFLy L UHSDUDFLy GH ¿OWUDFLRQV L JRWHUHV HQ
FREHUWHV 3UHVHQWD XQD JUDQ FDSDFLWDW GH IDUFLW L XQ zSWLP FRVLW GH
¿VVXUHV$O VHX WRUQ OD VHYD IyUPXOD H[FOXVLYD SHUPHW OD UHSDUDFLy
VHQVHQHFHVVLWDWG¶DSOLFDUPDOOHVJHRWH[WLOV

AGUASTOP BARRERA TOTAL
Impermeabilizant d’Alt Rendiment

0HPEUDQDFRQWtQXDHOjVWLFDDOWDPHQWUHVLVWHQWDODUDGLDFLy89LDOHV
LQFOHPqQFLHVPHWHRUROzJLTXHV3HUPHWHOWUjQVLWSHUDOVYLDQDQWVGLDUL
UHVLVWHL[ D O¶HVWDQFDPHQW G¶DLJXD L HV SRW SDYLPHQWDU WDQW HQ LQWHULRU
FRPHQH[WHULRU3URGXFWHDSOLFDEOHVREUHVXSRUWVKXPLWVUHVLVWHQWD
SOXJHVLQWHUPLWHQWVDOHVKRUHVGHVHUDSOLFDW
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PVC-50 PRESSIÓ

Adhesiu soldador per a la unió de canonades i accessoris de
PVC rígid per a sistemes de pressió i evacuació.
Compleix normatives UNE-EN 14814 i UNE-EN 14680.

ALTA
TECNOLOGIA
EN ADHESIUS I
SELLADORS

MS-6000

Revestiment líquid basat en tecnologia MS per a la
impermeabilització i reparació de superfícies verticals i
horitzontals sobre la majoria de materials utilitzats en la
FRQVWUXFFLy FRPDIRUPLJy¿EURFLPHQWPDyIXVWDPHWDOOWHOD
asfàltica, etc. Una vegada sec forma una pel·lícula elàstica
rigorosament impermeable i duradora. Ideal per a terrasses,
jardineres, murs enterrats, dipòsits, conductes, canalons, plats
de dutxa, teulades, etc.
Sense dissolvents, isocianats ni silicones.
Aplicable sobre superfícies humides i una vegada seca resisteix
a l’aigua estancada.

RENDIMENT

· 1 Kg/m2 les 2 capes (segons porositat del suport).
· 2 Kg/m2 les 2 capes (per a dipòsits d’aigua).

TOT MS-20

Sellador adhesiu elàstic de polímer MS per al segellat i enganxat
de la majoria de materials utilitzats en la construcció com a
formigó, maó, fusta, metalls, pedra, marbre, ceràmica, vidre,
miralls, etc.
Ideal per a segellat de panells prefabricats, juntes en fusteria
d’alumini, juntes d’impermeabilització, conductes, tubs,
estructures metàl·liques, canalons, sòcols, panells decoratius,
esglaons, etc.
Per a interiors i exteriors; resistent a l’envelliment, a la intempèrie,
als rajos UV, a la temperatura i a l’ozó. Aplicable sobre superfícies
humides.
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ALTA
TECNOLOGIA
EN ADHESIUS I
SELLADORS
ORBAFOAM PRO-45

ESCUMA DE POLIURETÀ MULTIUSOS
Àmplia gamma d’escumes de poliuretà professionals
de qualitat superior.
Alt rendiment:
Nova vàlvula:
Conservació:

45L.
Mayor resistència al bloqueig.
18 mesos

ORBAFOAM PRO-45 MULTIUSOS:
Certifcació acústica 62db cànula i 63dB pistola.
ORBAFOAM TEULES:
Certifcació acústica 62db cànula i 63dB pistola.

AQUA PROTECT

SILICONA MS LÍQUIDA
Revestiment elàstic, basat en tecnologia MS,
llest per usar, de guarit a temperatura ambient
en contacte amb la humitat de l’aire, per a la
impermeabilització i reparació de cobertes. Aplicable
en superfícies humides, resisteix a la intempèrie i als
rajos UV. Sense minvament i sense dissolvents. Alta
capacitat de farcit i alta elasticitat (400%). No degota
ni despenja, pintable i transitable.
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SINTEX PU-50

SELLADOR DE POLIURETÀ
DESCRIPCIÓ
Sellador-Adhesiu de poliuretà de mòdul mitjà-alt
per a l’enganxat i segellat elàstic. Fort i elàstic 2
en 1. Interior i exterior. Pintable. Excel·lent adhesió
en ciment, maó, ceràmica, metalls, fusta, poliuretà,
epoxi i alguns polièsters.
USOS
Segellat i enganxat elàstic en construcció i
indústria. Enganxat d’elements de construcció
(teules, mampares, rodapeus). Juntes de dilatació
i estàtiques. Segellat marc-obra i fusteria entre
si. Juntes en sòls transitables. Segellat i enganxat
elàstic en indústria (ventilació, aire condicionat,
automoció, contenidors, elements metàl·lics).

SINTEX MS-35

SELLADOR-ADHESIU DE POLÍMER MS
PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓN
Sellador per a un enganxat i segellat elàstic. Adhereix
en humit. Alta resistència i elasticitat. Alta resistència
a la intempèrie i rajos UV. Excel·lent adherència
sobre fusta, metalls, vidre, ceràmica, morter, pedra,
PVC i la pràctica totalitat dels materials. Pintable.
Lliure de isocianats i dissolvents.
USOS
Segellat de fusteria a obra i fusteria entre si.
Segellat de cobertes metàl·liques. Eganxat i segellat
elàstic d’elements de construcció (teules, sòcols,
panells interiors i exteriors). Segellat i enganxat no
estructural de caravanes, carrosseries contenidors, i
indústria en general.
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ADHESIUS I
MATERIALS DE
SEGELLAT DE
GRAN QUALITAT
SOUDAL és un fabricant capdavanter mundial en
matèria de sellants, escumes de PU, adhesius i
aerosols tècnics per als mercats de la construcció,
bricolatge i indústria.
El 2016, Soudal celebra el seu 50 aniversari mostrant
una trajectòria envejable de creixement sostenible.
Amb una xifra de negoci de més de 600 MM d’euros,
Soudal és el major fabricant independent del sector.
6RXGDOFRPSWHDFWXDOPHQWDPE¿OLDOVSUzSLHVSHU
a vendes i distribució i 13 plantes de fabricació a tot
el món.

ESCUMA PU
GENIUS

Sistema patentat per
Soudal,
per
poder
reutilitzar el pot durant
6 setmanes, a més
de poder controlar el
dosatge amb gallet.
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ESCUMA PU

Per l’enganxat de teules,
sobre suports com a
formigó, maons, metall,
fusta, xapes d’aïllament,
etc.

SILICONA SANITARIA
EXPRESS
Per al segellat de
banyeres, mampares i
lavabos. Assecat ràpid en
2 hores.

MASILLA DE
POLIURETÀ

Per enganxar i segellar
la majoria de materials
de construcció. Es pot
utilitzar en interior i
exterior.
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ELEMENTS DE
FIXACIÓ
ANCORATGE QUÍMIC
6yQ OD VROXFLy PpV VHJXUD SHU D O¶DQFRUDWJH GH
FjUUHJXHVPLWMDQHVLDOWHV)XQFLRQHQWDQWHQVXSRUWV
PDVVLVVRV FLPHQWIRUPLJySHGUD FRPHQVXSRUWV
EXLWV PDRQV EORFV EXLWV GH IRUPLJy  DPE O¶~V GH
WDPLVRV(OV7DFV4XtPLFVDFWXHQFRPDWDFVDPLGD

ANCORATGE PLÀSTIC
(OVWDFVSOjVWLFVVyQXWLOLW]DWVSHUDVVHJXUDUXQFDUJRO
HQXQOORFRHOHPHQWHVWUXFWXUDOFRPSRGHQVHUXQD
SDUHWXQSDQHOOXQPREOHHWF+LKDGLYHUVRVWLSXV
GHWDFVFDGDVFXQDPEXQ~VHVSHFt¿F

CARGOLS
6yQ DQFRUDWJHV PHWjOāOLFV XWLOLW]DWV HQ OD
¿[DFLyWHPSRUDOG¶XQHVSHFHVDPEXQHVDOWUHV(QWUH
HOVPpVIUHTHQWVGHVWDTXHQ
t Cargol rosca.
t Cargol rosca xapa.
t Cargol inviolable.
t Cargol rosca mètrica.
t Cargol per a fusta.

BRIDES
8QD EULGD SHU D WXE pV XQD SHoD TXH VHUYHL[ SHU
DVVHJXUDU FDQRQDGHV R FRQGXFWHV GH TXDOVHYRO
WLSXV MD VLJXLQ HQ GLVSRVLFLy YHUWLFDO KRULW]RQWDO R
VXVSHVHV HQ XQD SDUHW JXLD VRVWUH R TXDOVHYRO
DOWUDEDVH
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UNA MARCA
I LA SEVA
PROMESA DE

DESENVOLUPAMENT
7ULDU ¿VFKHU VXSRVD WULDU LQQRYDFLy L RSWDU SHU XQD
jPSOLDJDPPDGHSURGXFWHVLVROXFLRQVHQ¿[DFLy
(OQRVWUHREMHFWLXpVVHPSUHHOGHVHQYROXSDPHQWGH
OHVPLOORUVVROXFLRQVHQ¿[DFLRQVGHQLOyDQFRUDWJHV
PHWjOāOLFV TXtPLFV WDFV OODUJV ¿[DFLRQV SHU D
PDWHULDOVEXLWVSHUDPDWHULDODwOODQWEDVWLGHVLPROW
PpV
)L[DFLRQV SHU DOV VHFWRUV VDQLWDUL FDOHIDFFLy
YHQWLODFLy LQVWDOāODFLRQV HOqFWULTXHV DGKHVLXV
VHOODQWV HVFXPHV XQD jPSOLD JDPPD GH FDUJROV
2IHULPOHVVROXFLRQVLGHDOVLPpVLQQRYDGRUHVSHUD
TXDOVHYRO LQVWDOāODFLy WDQW SHU D SURIHVVLRQDOV FRP
SHUDDPDQWVGHOEULFRODWJH
3UHFLVDPHQW OD QRVWUD FDSDFLWDW GH GHVHQYROXSDU
LQQRYDGRUV SURGXFWHV pV HO TXH HQV KD SRUWDW D
FRQYHUWLUQRVHQXQHVSHFLDOLVWDUHFRQHJXWLYDORUDWD
WRWHOPyQTXDQHVWUDFWDGH¿[DFLRQVLDQFRUDWJHVGH
ODPpVDOWDTXDOLWDWVHJXUVLHFRQzPLFV
$ PpV GH FUHXUH L WUHEDOODU SHU OD LQQRYDFLy OD
TXDOLWDW L OD VHJXUHWDW VyQ WDPEp WHUPHV FODX SHU
¿VFKHU1RQRPpVQRVDOWUHVHQVFRPSURPHWHPDPE
ODTXDOLWDWGHOVQRVWUHVSURGXFWHVXQDJUDQTXDQWLWDW
GHOV PDWHL[RV HV GLVWLQJHL[HQ SHU FRPSOHWHV L
DFWXDOLW]DGHVKRPRORJDFLRQVLQWHUQDFLRQDOV
)LQDOPHQWQRPHQDUHOQRVWUHVHUYHLFRPSOHWDPHQW
GHGLFDW DO FOLHQW $ ¿VFKHU EXVTXHP O¶H[FHOāOqQFLD
FRPSWHP DPE DVVHVVRUV TXDOL¿FDWV L VXSRUW WqFQLF
SHUVRQDOLW]DW SHU GRQDU HO PLOORU VHUYHL D WRWV HOV
QRVWUHVFOLHQWV,pVTXHD¿VFKHUYROHPVHUHOWHX
VRFLGHFRQ¿DQoD

ANCORATGES
METÀL·LICS I
QUÍMICS
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TACS DE NILÓ

FIXACIONS PER A
MATERIAL BUIT

TACS LLARGS

QUÍMICA PER A LA
CONSTRUCCIÓ
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ANCORATGE QUÍMIC

SOLUCIONS DE
FIXACIÓ
PST

5HVLQD 3ROLqVWHU DPE HVWLUq
SHU D PDWHULDOV PDVVLVVRV L
EXLWV

PSF

ESF

EAC

NYX

TCC/TCA

TCR

TL

DX

PLM

PUNTA BROCA

PAS AMPLE

HI-LO

5HVLQD3ROLqVWHUVHQVHHVWLUq
SHU D PDWHULDOV PDVVLVVRV L
EXLWV

5HVLQD (SR[L VHQVH HVWLUq
SHU D PDWHULDOV PDVVLVVRV L
EXLWV

5HVLQD(SR[LDPEHVWLUqSHU
DPDWHULDOVPDVVLVVRVLEXLWV

ANCORATGE PLÀSTIC

NYN

7DF 1LOy WLSXV
PXOWLPDWHULDO

QXV

1<;7DF1LOyGHH[SDQVLRQV
SHUDREUDPDVVLVVDLEXLGD

7DF &ODX FDS FLOtQGULF L FDS
DYHOODQDW SHU D IRUPLJy L
PDWHULDOVPDVVLVVRV

Grup Desa, O¶HVSHFLDOLVWD HQ )L[DFLy L (QJUDSDW
RIHUHL[ OD JDPPD G¶$QFRUDWJHV L )L[DFLRQV VRWD OD
PDUFD'HVDL&RQVWUXVLPFRPODPDUFDG¶DFFHVVRULV
SHU D DFDEDWV LQWHULRUV DSOLFDFLRQV HQ WDELTXHULD
VHFD VRVWUHV HQUHJLVWUDEOHV L DwOODPHQW WDSHV GH
UHJLVWUH FLQWHV ULYHWV L FDQWRQHUHV DFFHVVRULV SHU
DO PXQWDWJH L LQVWDOāODFLRQV GH SODFD DFFHVVRULV
SHU D OD VXVSHQVLy L VXEMHFFLy HQ ELJD HLQD GH Pj
HVSHFLDOLW]DGD

7DF &ODX FDS DPSOH SHU D
¿[DFLy GH SHUÀHULD VREUH
PDWHULDOVPDVVLVVRVLEXLWV

ANCORATGE METÀL·LIC

BRIC

$QFRUDWJH XQLYHUVDO FDUJRO
SHU D ¿[DFLy HQ IRUPLJy L
PDWHULDOVPDVVLVVRV

$QFRUDWJH )HPHOOD /ODXWy
SHUDPXQWDWJHVSHQMDQWVGH
YDUHWDURVFDGD

$QFRUDWJH GHIRUPDEOH SHU D
DSOLFDFLRQV VREUH VXSHUItFLHV
EXLGHV FRP HO FDUWUy JXL[ L
WDXOHUV

7DF3ODGXU0HWjOāOLFSHU¿[DU
HOHPHQWV VREUH SODTXHV GH
JXL[ODPLQDW

CARGOLS FOSFATATS

PLACA

3HUDDVVHPEODWJHVGHSODFD
GH JXL[ ODPLQDW R SODGXU
VREUHSHUÀHULDPHWjOāOLFD

3HU D DVVHPEODWJHV GH
SODFD GH JXL[ ODPLQDW VREUH
SHUÀHULD PHWjOāOLFD GH JUDQ
HVSHVVRU

3HU D DVVHPEODWJHV HQWUH VL
GHSODTXHVGHFDUWUyJXL[

3HU D DVVHPEODWJH GH
SODTXHVGHFDUWUyJXL[G¶DOWD
GHQVLWDW VREUH SHUÀHULD
PHWjOāOLFD
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CLIP CARENER

AIGUAFONS ALUMINI

ROLL-VENT IT / ROLL- VENT ALU

CINTA BUTÍLICA

SALVAFULLES

GANXOS DE CANALÓ

FIXACIÓ,

IMPERMEABILITZACIÓ

I MICRO
VENTILACIÓ

/DVROXFLyLQWHJUDOGHRecenseSHUDODFREHUWDWp
WRWVHOVHOHPHQWVQHFHVVDULVSHUDXQDFRUUHFWD¿[DFLy
LLPSHUPHDELOLW]DFLyVHJXLQWOHVUHFRPDQDFLRQVGHOV
IDEULFDQWV GH WHXOD FHUjPLFD SHU D XQD FRUUHFWD
H[HFXFLy HQ VHF GH OHV FREHUWHV YHQWLODGHV $
SDUW GHOV HOHPHQWV GH ¿[DFLy TXH 5HFHQVH IDEULFD
GHV GH  GLVWULEXHL[ D (VSDQ\D WRWD OD JDPPD
DFFHVVRULV GH FREHUWHV L OjPLQHV WUDQVSLUDEOHV GH
O¶HPSUHVD(XURYHQW

SUPORT CAVALLET

ANTIOCELLS

AIRSEC IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE

CARGOLS I FIXACIONS
PERFIL REMAT
AIRSEC REFLEXIÓ

GANXO DE TEULA

GANXO DE PISSARRA
AIRSEC BARRERA DE VAPOR

PINTA DE RÀFEC I LLISTÓ PINTA DE RÀFEC

AIGUAFONS
PVC FLEXIBLE

ANOTACIONS TÈCNIQUES LA MICROVENTILACIÓ

Entrada d’aire a través de la pinta del ràfec

(V GHQRPLQD PLFURYHQWLODFLy D OD FLUFXODFLy G¶DLUH HQWUH HOV
HOHPHQWVGHFREHUWXUD WHXOHV LHOVXSRUWGH¿EURFLPHQW¿EURDVIDOW
RIRUMDW$TXHVWDYHQWLODFLyDVVHFDODSDUWLQIHULRUGHOHVWHXOHV
SHU OD TXDO FRVD OD VHYD DEVqQFLD SURYRFDULD XQD GHWHULRUDFLy
DFDXVDGHO¶H[SRVLFLySHUPDQHQWDODKXPLWDWDL[tFRPO¶HIHFWH
LQFUHPHQWDWGHOHVJHODGHV3HUDFRQVHJXLUODV¶KDGHSHUPHWUH
ODFLUFXODFLyG¶DLUHGHVGHODSDUWLQIHULRUGHODFREHUWD OtQLDGH
UjIHFLDLJXDIRQV ¿QVDODSDUWVXSHULRU WUHPXMDOVLFDUHQHUV SHO
TXHHVIDLQGLVSHQVDEOHO¶H[HFXFLyHQVHFGHODFREHUWDHYLWDQW
O¶~VGHPRUWHUVTXHLPSHGHL[LQHOSDVGHO¶DLUH
Sortida d’aire a través de la làmina del rotllo de ventilació
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LA PRECISIÓ
EN TALL I
PERFORACIÓ
Mussol és sinònim d’innovació tecnològica i qualitat
des de fa més de 30 anys, oferint solucions àgils
i personalitzades. Fabriquem eines per a tall i
perforació aplicables al sector de la construcció.
Discos abrasius, broques i corones de màxima
qualitat i més.

DISCOS DE DIAMANT I DISCOS ABRASIUS
Mussol disposa de quatre nivells de qualitat per
satisfer a cada moment la necessitat del client, amb
DEVROXWDFRQ¿DQoDG¶RIHULUOLXQDVDWLVIDFWzULDUHODFLy
SUHXUHQGLPHQW

Oferim un ampli ventall de possibilitats en discos de diamant per
al professional, conjugant sempre qualitat i rendibilitat.

Discos abrasius per a tall, desbastament, poliment i abrillantat
de l’acer i acer inoxidable.

CORONES PORCEL·LÀNIC M-14

TALOTXES DE NETEJA

3HU DPROGDGRUD 6Ê5,( 9(50(//$
Excel·lent tall en sec. Alt rendiment.

Disposem d’una àmplia gamma d’esponges i
talotxes professionals per a la neteja i protecció
de superfícies. Per a tot tipus de treballs. Llarga
GXUDELOLWDW 0tQLP HVIRUo HQ OD QHWHMD GH 9RUDGHV
Obra vista, Pedres, Gres rústic, Balaustrades de
granit i altres solucions.
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ÀMPLIA GAMMA
EN EINES
DIAMANTADES

BROQUES CORONA VACUUM
PORCEL·LÀNIC EN SEC

BROQUES PUNTA TOP VACUUM
PORCEL·LÀNIC EN SEC

BROQUES PUNTA VACUUM
SPORT PORCEL·LÀNIC EN SEC

Per trepar amb gran rapidesa i perfecte
acabat en materials durs tals com el
gres porcel·lànic, ceràmica, granit.
Rosca:
M-14

Per fer trepants de petit diàmetre amb gran
rapidesa i perfecte acabat en materials durs
tals com el gres porcel·lànic, ceràmica,
granit
Mànec:
O 12 mm

Per fer trepants de petit diàmetre
amb gran rapidesa i perfecte acabat
en materials durs tals com el gres
porcel·lànic, ceràmica, granit. Pels quals
busquen un bon preu.
Mànec:
O 12 mm

TOP-IRON

MULTIMAT

PLATS DIAMANTATS MULTIMAT

Disc Tot terreny amb alta concentració
diamantada que permet tallar tot tipus de
material d’obra amb altíssim rendiment
(Formigó Armat, Asfalt, Ferro)

El Tot terreny fabricat amb tecnologia
Vacuum, que permet tallar tot tipus de
materials d’obra amb gran rapidesa.

3HU HVFDODERUQDU L D¿QDU WRW WLSXV
de materials d’obra. Fabricat amb
tecnologia Vacuum sobre un suport
VLOHQFLyVLÀH[LEOH

LÀSER TOP-IRON RAPTOR

CONTINU SPRINT RAPTOR

BROQUES EN SEC

TOP IRON

RAPTOR
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Disc Tot terreny amb Diamant Lateral i Alta
Concentració (Raptor), que permet tallar i
escalabornar al mateix temps tot tipus de
material d’obra amb altíssim rendiment i
sense amb prou feines escalfar-se (Formigó
Armat, Asfalt, Klinker, Gres Rústic, Granit).

Disc Continu amb diamant lateral i alta
concentració (Raptor), que permet tallar
i escalabornar al mateix temps tot tipus
de materials on es precisa un perfecte
acabat (Gres Porcel·lànic, Ceràmica,
Granit).
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LA PRECISIÓ
EN TALL I
PERFORACIÓ
CARACTERÍSTIQUES

TALL DE MATERIALS DURS GRES/
PORCEL·LÀNIC

BANDA CONT. Ceràmica Dura
Codi
15710115
15710125
15710230

Diàmetre
115
125
230

H
22,2
22,2
22,2

T
1,6
1,6
2

X
7
7
7

CARACTERÍSTIQUES

Discos fabricats per tallar materials durs com el
Gres/Porcel·lànic.
Banda contínua permet realitzar un tall net, sense
desportillar el material.
7XUER([WUD¿QRRQHOWDOOLRDFDEDWpVLPSRUWDQW

TURBO EXTRAFÍ Mat. Durs
Codi
Diàmetre
H
T X
10303115
115
22,2 1,4 7,5
10303125
125
22,2 1,4 7,5

BANDA CONTÍNUA

TURBO-EXTRAFÍ

CARACTERÍSTIQUES
Codi
13703115
13703125
13703150
13703180
13703230
13703300
13703350

Diàmetre
115
125
150
180
230
300
350

H
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
25,4
25,4

T
2,4
2,4
2,4
2,6
2,6
3,0
3,2

X
8
8
8
8
8
8
8

PROFESIONAL CONST. Turbo
Codi
Diàmetre
H
T
10704115
115
22,2 1,9
10704125
125
22,2 1,9
10704150
150
22,2 2,3
10704180
180
22,2 2,3
10704230
230
22,2 2,5
10704300
300
22,2 3,0
10704350
350
22,2 3,0

X
10
10
10
10
10
10
10

TALL UNIVERSAL GENERAL D’OBRA
PROFESIONAL LÀSER / TURBO
Disc per tallar tot tipus de materials que es troben
a l’obra. Per millorar la seva qualitat de tall i el seu
rendiment, recomanem alternar el seu ús sobre
materials durs i materials abrasius.

CARACTERÍSTIQUES

LÀSER

TURBO
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VESTUARI I
PROTECCIÓ
LABORAL
PROTECCIÓ LABORAL
La seguretat i salut laboral té per objecte l’aplicació
de mesures i el desenvolupament de les activitats
necessàries per a la prevenció de riscos derivats del
treball. La prevenció de riscos laborals és la disciplina
que busca promoure la seguretat i salut dels
treballadors, a més de fomentar el desenvolupament
d’activitats i mesures necessàries per prevenir els
riscos derivats del treball.

VESTUARI LABORAL
S’entén per roba de protecció la que substitueix o
cobreix a la roba personal, i que està dissenyada
per proporcionar protecció contra un o més perills,
bàsicament:
t Lesions del cos per agressions externes.
t Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús
de peces de protecció.

CALÇAT LABORAL
El calçat de treball per a ús professional és el que
incorpora elements de protecció destinats a protegir
a usuari de les lesions que poguessin provocar els
accidents, en aquells sectors de treball pels quals el
calçat ha estat concebut.
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EQUIPAMIENTO DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Delta Plus es una empresa con 30 años de presencia en el mercado Ibérico, que a
diferencia de la mayoría de sus competidores, el 70 - 75 % del producto que comercializan
es fabricación propia. Igualmente una gran diferencia es que el equipo comercial son
100% de Delta Plus y no representantes. La ventaja del catálogo es que ofrecen una
Oferta Global, de la Cabeza a los Pies, con un surtido esencial, evolución y premium
para todo tipo de clientes con una calidad contrastada y la marca Delta Plus, que es un
referente en el mercado.

CALZADO
ASTI S1P BE

GUANTE
FBN49

VESTUARIO DE TRABAJO
M6PAN

ELARA130
Arnés

PROTECCIÓN DE LA CABEZA
QUARTZ UP III

GUANTE
VE712GR
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CAMINA SEGUR,
TREBALLA
MILLOR
La nostra experiència al món del calçat de seguretat,
la consolidació al mercat de moltes de les nostres
gammes, ens ha fet créixer i poder desenvolupar
projectes molt importants. Projectes que avui són
una realitat.
Una marca per a cada necessitat:
SPARCO,
REEBOK,
SAFEMASTER

CATERPILLAR,

“El món de la moda en els teus peus”
“Si, creu-t’ho, és calçat de seguretat”
$TXHVWHV IUDVHV KDQ GH¿QLW OD QRVWUD IRUPD GH
treballar i l’essència de l’empresa, a això, fruit de les
nostres noves marques afegim: ARRIBEM ON TU

VULGUIS

REEBOK | SPARCO | CAT (CATERPILLAR)
| SAFEMASTER | TIGER GRIP

Una marca per a cada necessitat. Poder cobrir totes
les necessitats del mercat és el nostre repte.
Estoc a Barcelona, servei diari a tota Espanya.

ARES PLUS S3

Gran qualitat, forma ampla, Metal Free
Nou disseny i forma 2016.
Made in CE al millor preu
Bota en pell impermeable amb
capdavantera i plantilla sintètiques. Lliure
de metall.
Pis PU nou disseny 2016 SRC.
Llengüeta embuatada cosida i adherida
als laterals.
Disseny amb elements luminescents
exteriors.
Plantilla confort interior extraible.

AMIL PLUS S3

Gran qualitat, forma ampla, Metall Free
Nou disseny i forma 2016.
Made in CE al millor preu
Sabata en pell impermeable Fabricada a
Europa. Capdavantera i plantilla sintètiques.
Lliure de metall.
Pis PU nou disseny 2016 amb homologació
SRC.
Llengüeta embuatada cosida i adherida als
laterals.
Disseny amb elements luminescents exteriors.
Plantilla confort interior extraible.

MOUNTAIN S3 WP

Bota treeking amb membrana impermeable
i sense parts metàl·liques, excel·lent
relació qualitat-preu.
Bota tipus trekking en Nobuck. Trepitjo
goma. Calçat amb membrana impermeable
i transpirable. Capdavantera composite i
plantilla anti claus tèxtil. 100% lliure de metall.

100

A2 S1P

Disseny Racing capdavantera i
plantilla 100% sintètiques. Sola SRC
(VSRUWLX V~SHU ÀH[LEOHHQ SHOO YHORXU
color gris súper transpirable. 100%
lliure de metall. Sola de màxima
adherència, disseny pneumàtic. Forma
extra ampla.

HUGO PLUS S1P

La millor relació qualitat preu en
sabata transpirable lliure de metall.
Nou disseny i forma 2016.
Calçat de seguretat transpirable amb
una excel·lent comoditat per la seva
forma EXTRA AMPLA i fabricació
sense cap element metàl·lic. Molt
FzPRGHWUDQVSLUDEOHLÀH[LEOH

FERRETERIA | Vestuari i protecció laboral
CALÇAT
Calçat de protecció S1P i S3, amb les més altes prestacions
en seguretat, dissenys exclusius i la millor relació qualitat/
preu. Cal destacar les marques DUNLOP i PUMA, pels
seus dissenys qualitat i especial valor afegit.

VESTUARI I
PROTECCIÓ
LABORAL
LUSAVOUGA-DM, empresa portuguesa pertanyent
al GRUP L, amb més de 45 anys d’experiència
i gran coneixement del mercat, distribueix les
marques capdavanteres més representatives i
avantguardistes al món, oferint el millor producte, el
millor servei de lliurament ja que compta amb una
excel·lent estructura logística, així com els preus
més competitius.

ACCESSORIS DE PROTECCIÓ LABORAL
Àmplia gamma d’accessoris de protecció laboral marques PLANO, DUNLOP, STANLEY, DeWALT, etc, fabricats amb materials
resistents pensats i creats per facilitar el treball de qualsevol tipus de professional.

CROSSCUT DPG101

REINFORCER DPG58

INFINITY DPG90S

RADIUS DPG51

CONCEALER DPG82

VESTUARI
Excel·lent gamma de vestuari laboral,
que satisfà les més altes exigències del
mercat tant en qualitat, en disseny i en
prestacions.

TAVIRA
SOFTSHELL

KNOXVILLE
STRETCH
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PINTURA, CINTES
ADHESIVES,
PINZELLS,
BROTXES
Triar el color i la pintura correcta és tot un repte, tant
si és la transformació d’una simple habitació com el
SLQWDWGHODIDoDQDG¶XQHGL¿FLVLQJXODU
PINTURA PER A INTERIORS
Pintura plàstica especialment creada per satisfer les
necessitats del professional de fàcil aplicació i altes
SUHVWDFLRQV
PINTURA PER A EXTERIORS
3URGXFWHV TXH DVVHJXUHQ L JDUDQWHL[HQ XQD JUDQ
SURWHFFLy HQIURQW GHOV DJHQWV DWPRVIqULFV L XQD
HVWDELOLWDWGHOVFRORUVGXUDQWDQ\V
PINTURA PER A FUSTA
Productes per a la conservació i decoració de la
fusta tant en interiors com a exteriors oferint una
GXUDELOLWDWH[FHSFLRQDO
PINTURA PER A TRACTAMENTS ESPECIALS
Es
tracta
de
pintures
impermeabilizantes, etc

contra

humitats,

CINTES ADHESIVES
Per al pintat d’exteriors, vernissat i obres
G¶DUUHERVVDW H[LVWHL[ XQD jPSOLD JDPPD GH FLQWHV
professionals d’emmascarar, cintes de protecció i
VROXFLRQVSHUSURWHJLUVXSHUItFLHVLFREULUHVTXHUGHV
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LA MILLOR
EXPERIÈNCIA
EN PINTURA

AHORRA
TIEMPO
Y DINERO

Pintures Jotun va néixer el 1926 a Noruega i 90 anys després és l’empresa de pintures amb
major creixement a nivell mundial. L’aposta del grup Jotun per la innovació constant per a
la producció de productes d’alta qualitat, tecnològicament avançats i respectuosos amb el
medi ambient la ha convertit en un dels referents en pintures i els productes Jotun han estat
WULDWVSHUDOSLQWDWG¶LFRQHVFRP/D7RUUH(LIIHOGH3DUtVHO%XUM.KDOLIDGH'XEDLO¶HGL¿FLPpV
alt del món o l’hotel Bay Sands de Singapur. Pintures Jotun és líder també en Multicolor amb
més de 8.000 sistemes tintomètrics instal·lats a tot el món. El sistema Jotun Multicolor ajuda
DOVSURIHVVLRQDOVHQHOVHXWUHEDOOGLDULDPEODPj[LPD¿DELOLWDWLGLVSRVDGHPpVGH
colors per ser reproduïts entre una extensa gamma de productes, qualitats i acabats.

PINTURES PLÀSTIQUES
EN TU TRABAJO DIARIO

Pintura plástica para paredes y techos.
Extraordinaria adherencia sobre todo
tipo de superficies de albañilería.

ESMALTS

Fácil y rápida aplicación.
DESARROLLADO POR PROFESIONALES PARA PROFESIONALES
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COLORS AMB
UN TOC DE
TECNOLOGIA,
EFICIÈNCIA I
SOSTENIBILITAT

Millora de l’habitabilitat i
el confort
Estalvi energètic i
respecte del medi
ambient

(VWDOYLHFRQzPLF¿QVD
un 20 %

Millora exterior completa

Departament tècnic
104

OXI-STOP LLEST

Esmalt
antioxidant
d’acabat
llis brillant per aplicar sobre la
superfície sense necessitat d’aplicar
imprimació.
Elevat
cobriment,
duresa, lluentor, resistència a la
corrosió i a la interperie, amb un
assecat ràpid.

JUNIOR AMB CONSERVANT
ANTIMOHO

IMPERMEABILITZANT
FIBRAT

Pintura plàstica mat per a decoració
d’interiors i exteriors coberts, sobri:
JXL[ FLPHQW PDy ¿EURFLPHQW HWF %RQ
cobriment, adherència, blancor, rendiment,
resistència al rentat i aplicació.

Pintura elàstica indicada para: protecció
i impermeabilització de terrats, terrasses,
jardineres, mitgeres. Formulada per evitar
¿OWUDFLRQVG¶DLJXDGHVGHO¶H[WHULRUDPEERQD
resistència a la interperie, adherència, i de
IjFLODSOLFDFLy$PE¿EUHVLQFRUSRUDGHV
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XEMENEIES,
ESTUFES I
PELLETS
Les estufes i xemeneies són aparells que no
precisen sinó d’una instal·lació simple com és
la connexió de sortida de fums sense necessitat
de realitzar revestiment. Les seves prestacions
i la facilitat d’instal·lació són els seus principals
avantatges a l’hora de triar-les. Entre els diferents
tipus destaquen les estufes de pellet, no solament
per l’estalvi energètic que li proporcionarà, sinó
també perquè es tracta d’un combustible totalment
ecològic, que no augmenta les emissions de CO 2 a
l’atmosfera.
(O SHOOHW Wp XQ JUDQ SRGHU FDORUt¿F SURGXHL[ PROW
poc residu en forma de cendra com a resultant de
la combustió, és de fàcil magatzematge i ofereix
la possibilitat d’aplicació en estufes i calderes,
permetent que funcionin de forma totalment
automàtica.
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TRADICIÓ
FAMILIAR Al
SERVEI DEL
CLIENT
PANADERO és una empresa de tradició familiar
dedicada durant més de 65 anys a la fabricació
d’estufes.

BORNEO

Vermiculita
Vidre net

Rendiment:
Potència:
Troncs:

MAJA

Rendiment:
9LGUHVHULJUD¿DW
78,9 %
Potència:
Vermiculita
7,2 kW
Troncs:
Triple combustió
60 cm
Vidre net
Porta amb tancament doble ancoratge

OSLO

Forn superior
Vidre net

75,8 %
11 kW
50 cm

NAXOS

9LGUHVHULJUD¿DW
Vermiculita
Vidre net

Rendiment:
Potència:
Troncs:

75,8 %
11 kW
50 cm

IBIZA

Forn superior
Vidre net

Rendiment:
Potència:
Troncs:

77,6 %
12 kW
45 cm

NIMES

Forn superior
Vidre net

Rendiment:
Potència:
Troncs:

76,1 %
13,2 kW
50 cm

Estufes Panadero té com a referent la qualitat,
l’empresa està en continu desenvolupament i
innovació de nous productes que s’adecuen a les
noves necessitats que van sorgint. Tot això sense
oblidar els models que tradicionalment s’han fabricat
i que han portat a consolidar la bona imatge de
PANADERO davant els seus clients.
t
t
t
t
t
t

Estufes contemporànies.
Estufes tradicionals.
Estufes verticals.
Estufes de racó.
Xemeneies metàl·liques.
De Llar i Inserts.
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Rendiment:
Potència:
Troncs:

78,9 %
13 kW
50 cm
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XEMENEIES,
ESTUFES I
PELLETS
Les estufes i xemeneies són aparells que no
precisen sinó d’una instal·lació simple com és
la connexió de sortida de fums sense necessitat
de realitzar revestiment. Les seves prestacions
i la facilitat d’instal·lació són els seus principals
avantatges a l’hora de triar-les. Entre els diferents
tipus destaquen les estufes de pellet, no solament
per l’estalvi energètic que li proporcionarà, sinó
també perquè es tracta d’un combustible totalment
ecològic, que no augmenta les emissions de CO 2 a
l’atmosfera.
(O SHOOHW Wp XQ JUDQ SRGHU FDORUt¿F SURGXHL[ PROW
poc residu en forma de cendra com a resultant de
la combustió, és de fàcil magatzematge i ofereix
la possibilitat d’aplicació en estufes i calderes,
permetent que funcionin de forma totalment
automàtica.
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SISTEMES DE
CALEFACCIÓ
DE BAIX
CONSUM I ALTA
TECNOLOGIA
Climastar, empresa capdavantera en calefacció
per a tots els sistemes: Elèctrica, H2O i Baixa
temperatura.

COBREIX-RADIADOR UNIVERSAL

Cobreix-Radiador
que
embelleix i acumula calor.

ABANS
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DESPRÉS

ECOTHEMO
TITÁN

SLIM TOVALLOLER
CALEFACTORS

Mínim espai, Màxim estalvi i Disseny
Habitatges fns a 12 persones (versió
dual).

Doble barra acer inoxidable
poliment.
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ÀMPLIA
GAMMA DE
BARBACOES PER
A QUALSEVOL
ENTORN
VENIT FLEX HOTTE

Mesures: 47 x 60 x 185 cm
Dim. Graella: 51 x 41 cm
Pes: 305 Kg.

ZON 1

Mesures: 78 X 58 X 200 cm
Dim. Graella: 59 X 35 cm
Pes: 330 Kg.

PAN AMERICAN

Mesures: 120 x 70 x 200 cm
Dim. Graella: 60 x 50 cm
Pes: 850 Kg.

PAELLERO ONDARA

Mesures: 177 x 70 x 255 cm
Dim. Graella: 85 x 55 cm
Pes: 875 Kg.

MOVELAR/TUOZI, és una empresa totalment
enfocada en la fabricació de barbacoes d’obra,
cuines d’exterior i forns, en maó i formigó refractari,
per a utilització de carbó o llenya.
Ens comprometem diàriament amb els nostres
clients, desenvolupant solucions de producte
d’elevada qualitat, modulars, des de la fabricació en
OODUJD HVFDOD ¿QV D OD VROXFLy LQGLYLGXDO ~QLFD SHU
al client que busca un producte diferenciat i enfocat
HVSHFt¿FDPHQW D OHV VHYHV QHFHVVLWDWV IXQFLRQDOV L
d’espai.
La nostra empresa existeix des de 1975 i es posiciona
actualment com el principal fabricant i distribuïdor de
barbacoes d’obra de fabricació totalment manual,
al mercat Europeu. Estem presents en més de
15 països, amb les insígnies MOVELAR per als
productes d’identitat tradicional i TUOZI by Movelar,
per als productes de caràcter contemporani.
La nostra capacitat instal·lada de producció, estoc
i expedició, ens permet donar un servei ràpid i
personalitzat, en el proveïment de grans quantitats
com en diversitat de solucions de producte.
La nostra xarxa de distribució ens permet estar
present en més de 2000 punts de venda en tota
Europa, Àfrica i Mig Orient.
A les àrees de bricolatge, jardí o materials de
construcció, gran distribució o botiga de proximitat,
MOVELAR/TUOZI és el seu company de negoci,
oferint la gamma de producte més variada del mercat
LXQVHUYHLGHGLVWULEXFLyÀH[LEOHLH¿FDo

KITAWAY OVEN

Mesures: 100 x 100 x 180 cm
Pes: 545 Kg.
Sistema d’extracció de fums d’acer
inoxidable 304 (Diàmetre 150 mm)

KITAWAY BARBECUE OTTE
KITAWAY FORNO OTTE

CUINA KITAWAY

Per a més informació, consulti les nostres pàgines
WEB:
www.movelar.pt
www.tuozi.pt
Facebook MOVELAR
Facebook TUOZI
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BENESTAR I
CALOR EN LA
TEVA LLAR
PQS Piscines i Consum SA és una empresa
sevillana nascuda el 1965. Començà amb la
distribució de productes químics industrials, però
aviat desenvolupà i amplià noves gammes de
productes orientats a diferents mercats. Aquest
creixement ha estructurat els quatre pilars bàsics
del nostre negoci: Piscines, Drogueria- Dissolvents,
Xemeneies-Barbacoes i Neteja professional (canal
Horeca).
En els nostres productes volem transmetre a clients i
usuaris la tranquil·litat que suposa treballar emparats
per un equip humà, l’esforç del qual sempre va
dirigit a mantenir les directrius d’honestedat, servei,
H¿FjFLDLUHVSHFWHDOPHGLDPELHQWTXHVHPSUHHQV
hem marcat i que ens han mantingut en primera línia
des de fa ja més de 50 anys.
Per a més informació, el convidem a consultar

www.pqs.es

ESCURA-XEMENEIES
PELLET
110

NETEJAVIDRES DUPLO

PASTILLES BARBACON

TRONC
ESCURA-XEMENEIES
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BARBACOES AMB
ESTIL

BARBACOA DE CARBÓ DANCOOK 7500

BARBACOA A GAS CHAR-BROIL PERFORMANCE
T-36G

Barbacoa de carbó, realitzada en acer, fàcil d’utilitzar, disseny
PRGHUQ URGHV GH WUDQVSRUW (VPDOW DQWUDFLWD DPE WHÀy
Safata recoberta d’alumini resistent a la calor. Reixeta robusta
cromada de 6 mm, ajustable en 4 posicions. Opció posició
vertical. Rodes per a fàcil transport. 2 suports de fusta.

Barbacoa de gas amb coberta d’acer i fogó recobert de
porcellana, graella de ferro forjat recoberta de porcellana, 3
cremadors, 3 mesuradors de temperatura a nivell de graella,
SureFire encès electrònic amb dispositiu en cada cremador,
prestatges laterals plegables i TRU-Infrared.

Mesures:
Graella:

85 x 37 x 105 cm
62 x 25 cm

Mesures:
Graella:

140 x 56 x 114 cm
67 x 47 cm

BARBACOA DE CARBÓ I LLENYA CHARGRILLER
BAR2123

BARBACOA DE CARBÓ I LLENYA CHARBROIL
MONTANA 800

Barbacoa de carbó i llenya ajustable a tres altures. Carro
construït en acer tubular. Cos construït en acer pesat que
proporciona anys de durada, acabat especial amb capa
polvoritzada, per a una major durada del color. De fàcil
muntatge.

Barbacoa de carbó i llenya, amb safata porta carbó multi
ajustable d’acer. Safates laterals plegables. Superfície de
graella de cocció 1382cm + 650 cm graella d’escalfament
cromada. Rellotge de temperatura. Safata porta cendres per a
una fàcil neteja. Porta frontal de ferro per encesa i reposició.
Graelles de fosa amb recobriment ceràmic anti òxid i anti
adherent. Prestatge inferior d’acer. 4 rodes i 3 ganxos porta
utensilis.

Mesures:
Graella:

88,9 x 73,7 x 127 cm
50 x 51 cm

Mesures:
Graella:

LUSAVOUGA-DM empresa portuguesa pertanyent
al GRUP L, amb més de 45 anys d’experiència
i gran coneixement del mercat, distribueix les
marques capdavanteres més representatives i
avantguardistes al món, oferint el millor producte, el
millor servei de lliurament ja que compta amb una
excel·lent estructura logística, així com els preus
més competitius.

BARBACOES
Barbacoes de carbó i llenya, gas i elèctriques, de
les marques Char-Broil i Chargriller, capdavanteres
a USA en barbacoes de tipus barril i en gas per la
seva patent TRU-Infrared, que proporcionen grans
avantatges sobre la resta del mercat, així com les
barbacoes marca Dancook, fabricades a Dinamarca
que destaquen especialment per la seva alta qualitat
i robustesa.

149,35 x 71,12 x 135,13 cm
72 x 45,6 cm
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EL TEU
COMBUSTIBLE
PER Al FOC,
PELLETS
Enerbío és una de les marques comercials líders
a Europa en producció de pellet. Forma part de
AEF, una empresa catalana amb més de 10 anys
d’experiència en el sector de primera transformació
de la fusta.
A la nostra companyia ens preocupem i ocupem
del medi ambient desenvolupant pellet, un
biocombustible natural, de qualitat i elaborat 100%
amb fusta provinent dels boscos de proximitat.
Garantim la qualitat del producte mitjançant la
FHUWL¿FDFLy

PRODUCTES MÉS REPRESENTATIUS
t
t
t
t

Distribució en sacs unitaris.
Palets de 77 sacs de 15 Kg.
Big Bags de 1200 Kg.
Servei a granel.
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EVACUACIÓ DE
FUMS
Les xemeneies modulars metàl·liques són sistemes
d’evacuació de fums fabricades en acer inoxidable.
La principal funció d’una xemeneia és crear una
bona combustió així com transportar els gasos
d’aquesta combustió fora de l’habitatge. Existeixen
de dos tipus:
t Modulars simple paret utilitzades en habitatges
individuals o col·lectives.
t Modulars amb doble paret, més utilitzades per
a evacuació de combustibles líquids i sòlids.
El GHÀHFWRU forma part de la rematada de la
xemeneia i és una peça imprescindible que afecta
directament al funcionament de la mateixa.
Les UHL[HWHVGHYHQWLODFLy són els suports utilitzats
per a la correcta evacuació de l’aire d’un espai. En
general, cada reixeta té una superfície de ventilació
i l’elecció de la mesura dependrà de l’espai en
qüestió.
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EVACUACIÓ DE
FUMS I GASOS

ACABAMENT INOX.

ACABAMENT PINTAT

Des de 1959 Sabanza aporta solucions noves:
t El colze giratori inoxidable regulable entre
0 i 90º.
t Totes les nostres gammes de xemeneies per
a evacuació de fums disposen de marca CE i
són compatibles entre si, sense necessitat
d’acoblis especials = Simplicitat en la
instal·lació, estalvi de temps i, per tant, de
diners.
t El nostre sistema per deshollinado mecànic
CHIMCLEANER by Sabanza facilita realitzar
el manteniment de xemeneies i conductes de
manera ràpida, segur i net.

COLZE GIRATORI INOX

SISTEMA
D’ESCURA-CHEMENEIES
CHIMCLEANER BY
SABANZA

El nostre objectiu és fabricar a Espanya i distribuir
tant a nivell nacional com a internacional productes
que aporten valor i redueixen costos al món de la
instal·lació, tant de xemeneies d’evacuació de fums
com en ventilació o en instal·lació de baixants de
pluvials. A França, Andorra, Bèlgica o Mèxic pots
trobar els nostres productes.
La resta dels nostres productes: brides,reixetes
de ventilació, suports per a radiador, POLYNET
VDOYDIXOOHVJDQ[RVLVXSRUWVSHUD¿[DFLyGHFDQDOV
FRPSOHL[HQDTXHVWPDWHL[SULQFLSLLHVWDQFHUWL¿FDWV
en diferents laboratoris nacionals i internacionals.

XEMENEIES CALEFACCIÓ

NETEJA I
MANTENIMIENT

CONDUCTES VENTILACIÓ

SISTEMES FIXACIÓ I
ANCORATGE

La nostra web: www.sabanza.com és la nova eina
de suport que hem creat per ajudar al professional.
En ella disposen d’informació comercial ampliada
GHWRWVHOVQRVWUHVSURGXFWHV¿W[HVWqFQLTXHVDXOD
formativa amb videos ,etc.
Sabanza…el que necessites, quan ho necessites.

114

FERRETERIA | Evacuació de fums
DEKO PELLETS

DEKO LLENYA

Conducte de simple paret amb junta d’estanqueïtat
HQDFHUYLWUL¿FDWGHFRORUQHJUHPDW

Conducte de simple paret en acer
YLWULIFDWGHFRORUQHJUHPDW

0036 CPD 90220 044
EN 1856-2 T200 P1 W Vm L80080 O40
EN 1856-2T450 N1 D Vm L80080 G375 NM

0036 CPD 90220 044
EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80080 G(XX) NM

SW PELLETS

SW LLENYA

SW PELLETS BLACK

&RQGXFWHGHVLPSOHSDUHW,12;

SISTEMES I
CONDUCTES PER
A l’EVACUACIÓ
DE FUMS I GASOS

Conducte de simple paret amb junta
G¶HVWDQTXHwWDW 6: 3HOOHWV %ODFN HVWj ODFDW HQ
SLQWXUDQHJUDUHVLVWHQWD&
Xemeneia
0036 CPD 90220 004
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30
Conducte d’unió
0036 CPD 90220 038
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G375 NM
Entubament
0036 CPD 90220 020
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G

Xemeneia
0036 CPD 90220 004
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30
Conducte d’unió
0036 CPD 90220 038
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G375 NM
Entubament
0036 CPD 90220 020
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G

DW PELLETS

DP

Conducte de doble paret aïllat amb junta
G¶HVWDQTXHwWDWRSFLRQDO

&RQGXFWHGHGREOHSDUHWDwOODW

0036 CPD 90220 041
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O00
EN 1856-2 T450 N1 D V2 L50040 G60

0036 CPD 90220 001
EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G60

DIFLUX PELLETS

DINAFLEX

&RQGXFWHFRQFqQWULFDPEFjPHUDG¶DLUH

RQGXFWH ÀH[LEOHGH GREOH FDSD SHU D
UHQRYDFLyGH[HPHQHLHVH[LVWHQWV

0036 CPD 90220 025
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O50
EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50040 G120

0036 CPD 90220 043
T200 P1 W Vm L50010 O
T450 N1 D Vm L50010 G
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FINESTRA PER
A TEULADA,
CLARABOIES,
PORTES
CORREDISSES
FINESTRA PER A TEULADA
3HU SRGHU FRQGLFLRQDU OD JROID L DSUR¿WDU
ODQHFHVVLWDUjV REULU HQ HOOD XQD ¿QHVWUD SHU WHQLU
ventilació en l’estada i llum natural. La millor opció
SHU D OHV ]RQHV VRWD WHXODGD VyQ OHV ¿QHVWUHV GH
sostre o teulada, que a més de permetre un millor
DSUR¿WDPHQW GH OD ]RQD VRWD FREHUWDDIHJHL[HQ XQ
HVWDOYLG¶HQHUJLDMDTXHSHUPHWHQDSUR¿WDUODOOXPLOD
calor que entra pel vidre.

CLARABOIES
/HVFODUDERLHVUHSUHVHQWHQXQDH[FHOāOHQWDOWHUQDWLYD
SHULOāOXPLQDUHVSDLVDOVTXDOVDUULEDSRFDRFDSOOXP
natural, alhora que atorguen una major ventilació.
6HJRQVOHVQHFHVVLWDWVH[LVWHL[XQDJUDQYDULHWDWGH
grandàries i dissenys.

PORTES CORREDISSES
L’estructura per a portes corredisses és la solució
ideal per eliminar les barreres arquitectòniques que
WUREHPDOQRVWUHYROWDQWHQXQDLQ¿QLWDWGHVLWXDFLRQV
Està especialment indicada quan es disposa d’un
espai reduït, ja que cada estructura proporciona 1,5
m2 més de superfície útil construïda.
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ELIMINA
BARRERES
I MAXIMITZA
L’ESPAI
ORCHIDEA PLUS
Per a parets esquerdejades
Orchidea Plus es caracteritza per ser l’única
estructura que es subministra amb l’armadura grecat
en negatiu i preenfoscat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
· Armadura metàl·lica preenfoscada.
· Armadura metàl·lica amb grecat en negatiu.
· Xarxa metàl·lica de mesures superiors a les de
l’armadura tant en amplària com en altura.

ESCALA LX LACADA
Metàl·lica
Escala escamotable fabricada en acer
lacat i tapa en melamina blanca.
Ofereix 15 mesures en estoc, amb una
altura de 250 a 275 cm i amb un esglaó
extra que permet arribar als 300 cm.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Calaix: Xapa vernissada lacada blanca
d’1,5 mm d’espessor.
Altura calaix: 12,5 cm.
Tapa: 16 mm amb tractament antirascades
de
melamina
blanca.
Distància entre esglaons:
de 28 a 30 cm.
Ample i petjada d’esglaó:
25 x 7 cm | 35 x 7 cm 1 cm de espessor
Escombri d’obertura inclosa
Pes: 150 Kg.

FINESTRA ROTO S43
Obertura pivotante
Finestra per a teulada Trencada Sèrie 43, fabricada
en fusta de pi nòrdic.
Completament envernissada.
5HFREHUWDH[WHULRUPHQWDPESHU¿OHULDG¶DOXPLQLODFDW
en color marró (RAL 8019).
L’obertura pivotant la fa ideal per instal·lar en
grans altures i ambients en els quals es desitgi
proporcionar entrada de llum natural i ventilació
d’una forma pràctica i funcional.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Mesures ext. del calaix:
54 x 78 cm | 54 x 98 cm | 54 x 118 cm | 65 x 118 cm |
74 x 60 cm | 74 x 98 cm | 74 x 118 cm | 74 x 140 cm
| 94 x 98 cm | 94 x 118 cm | 94 x 140 cm | 94 x 160
cm | 114 x 60 cm | 114 x 118 cm | 114 x 140 cm | 134
x 98 cm | 134 x 140 cm
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MÉS LLUM
NATURAL, MÉS
CONFORT,
MENYS CONSUM
ENERGÈTIC
VELUX FRPSWDDPEPpVGHDQ\VG¶H[SHULqQFLD
HQODIDEULFDFLyLYHQGDGH¿QHVWUHVGHWHXODGD/HV
¿QHVWUHVGHWHXODGD9(/8;KDQHVWDWIHWHVSHUGXUDU
HQ HO WHPSV L KDQ HVWDW WHVWDGHV FRPSOLQW DPE HOV
PpVHVWULFWHVFRQWUROVGHTXDOLWDW
/D PDUFD 9(/8; RIHUHL[ HQWUH HOV VHXV SURGXFWHV
¿QHVWUHVSHUDOVGLIHUHQWVWLSXVGHWHXODGHV¿QHVWUD
GH WHXODGD FREHUWD SODQD L WXE VRODU  DFFHVVRULV
GH GHFRUDFLy L SURWHFFLy VRODU FRP OHV FRUWLQHV
G¶HQIRVTXLPHQWHVWRUHVFRUWLQHVSULVDGHVLFRUWLQHV
YHQHFLDQHV SHUVLDQHV L WHQGDOV H[WHULRUV L XQD
jPSOLDJDPPDGHSURGXFWHVSHUDFRQWUROUHPRW

FINESTRA PER A TEULADA
3HUDWRWWLSXVG¶HVWDGHVHQDFFLRQDPHQWPDQXDORHOqFWULFOHV¿QHVWUHVGHWHXODGD9(/8;RIHUHL[HQXQDVROXFLyH¿FDoSHUDOD
LOāOXPLQDFLyLYHQWLODFLyQDWXUDODWUDYpVGHODWHXODGD)jFLOVG¶LQVWDOāODULGHFRPELQDUHVWUREHQGLVSRQLEOHVHQDFDEDWIXVWDLSROLXUHWj
EODQF

FINESTRA COBERTA PLANA
$PEYLGUHODPLQDWGHVHJXUHWDWLREHUWXUDHOqFWULFDR
PDQXDOSHUDWHXODGHVVHQVHLQFOLQDFLy/DSHU¿OHULD
pV GH 39& DwOODQW SHU D UHIRUoDU O¶DwOODPHQW WqUPLF
Disponible amb cúpula acrílica anticops o amb la
QRYDF~SXODGHYLGUHSOj$PpVOD¿QHVWUDGHFREHUWD
SODQD FRPSWD DPE FRUWLQHV L WHQGDOV H[WHULRUV
GLVSRQLEOHVLGHIjFLOLQVWDOāODFLySHUDVXDYLW]DUR¿QV
LWRWEORTXHDUO¶HQWUDGDGHOOXPQDWXUDO

CORTINES I PERSIANES
(OVDFFHVVRULVSHUDOHV¿QHVWUHVGHWHXODGD9(/8;
HQFDL[HQ D OD SHUIHFFLy JUjFLHV DO VHX VLVWHPD GH
IDEULFDFLy HO TXDO DVVHJXUD OD VHYD FRPSDWLELOLWDW L
ODVHYDIjFLOLQVWDOāODFLyVHQVHREUHV
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DISSENY I
FUNCIONALITAT
EN PORTES
DE GARATGE,
TALLAFOC I
MULTIUSOS
L’experiència acumulada durant 50 anys en el sector,
la implantació de les tecnologies més innovadores i
el caràcter exigent tant amb els seus productes com
amb els seus serveis, ens han portat a incrementar
any rere any la nostra quota de mercat, situantnos com l’empresa capdavantera a Espanya en la
fabricació i distribució de portes metàl·liques.

PORTA BASCULANT STANDARD

PORTA SECCIONAL

PORTA MULTIUSOS

PORTA BATENT
TALLAFOC
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CREA EL TEU
ESPAI, RIVISA
T’AJUDA
Oferint una gamma àmplia i variada perquè puguis
D¿QDUDO Pj[LP HQ O¶HOHFFLy GHO WLSXV GH WDQFDPHQW
per a cada cas particular.
2 SRVDQW D OD WHYD GLVSRVLFLy SURGXFWHV GH OD
Pj[LPDVROLGHVDLTXDOLWDWIDEULFDWVDPEOHVPLOORUV
PDWqULHVSULPHUHVLODWHFQRORJLDPpVDYDQoDGDTXH
DVVHJXUHQXQDGXUDELOLWDWVXSHULRU
3HUz VREUHWRW 5,9,6$ W¶DMXGD SHUTXq KD GLVVHQ\DW
WDQTXHV L WDQFDWV GH PROW IjFLO LQVWDOāODFLy TXH
SHUPHWHQFUHDUHOWHXHVSDLVHQVHPpVDMXGDTXHHO
GHVLJG¶HVWDEOLUHOVHXWHUULWRUL

MALLES I FILFERROS
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REIXAT ULTRA

REIXAT FAX

REIXAT NATURE

TANTAC LUX EST
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FORJAT
SANITARI
Project for Building va ser fundada 1995, amb el
propòsit de fabricar forjat sanitari, sota la marca de
“GRANCHIO”.
Gràcies al ràpid i reeixit desenvolupament del
producte, augmentem la gamma amb l’“Hèrcules i
Superhércules”, peces de molta més altura. PFB és
una empresa capaç de satisfer les necessitats dels
VHXVFOLHQWVWHQLQWDOWXUHVGHIRUMDWVDQLWDULGH¿QV
a 130 cm
Durant aquests anys tan difícils, ha estat necessari
innovar sistemes diferents als tradicionals; PFB ha
contribuït al sector mitjançant el desenvolupament
d’altres productes com: Green pàrquing, Drain Floor,
Hourdis, Tympan, Ecotegola, Skudo, Olympus, Rec
Floor, Damproll i Dampwall. Els convido a entrar a
la nostra web per descobrir tots aquests productes.
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FOSA I MOBILIARI
URBÀ
MOBILIARI URBÀ
El mobiliari urbà és el conjunt d’objectes i peces
d’equipament instal·lats en la via pública per a
diversos propòsits.
(OV HOHPHQWV XUEDQV LGHQWL¿TXHQOD FLXWDW L D WUDYpV
d’ells podem conèixer i reconèixer les ciutats. Arriben
DGH¿QLUVHFRPXQDSDUWFRQVWLWXHQWGHO¶$'1GHOD
identitat de la ciutat. El disseny d’un mobiliari urbà
que respongui i s’adeqüi als espais, colorits i els
usos que la societat demanda és una tasca molt
compromesa.
En aquest conjunt s’inclouen:
t
t
t
t
t
t
t
t

Bancs
Papereres
Barreres de trànsit
Bústies
Bol·lards
Rajoles
Empedris
Parades de transport públic
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DISENY,
TECNOLOGIA I
SEGURETAT EN
EQUIPAMENT
URBÀ
BENITO Líder de la indústria d’equipament urbà
global, amb presència en més de 50 països.
Controla totes les fases del procés productiu
-disseny , fabricació , distribució i venda- i ofereix
quatre famílies de productes, Urban ( mobiliari urbà
) , Light ( enllumenat públic ) Play ( parcs infantils
i equipament esportiu ) i Covers ( tapes i reixes ) .

ERGO

ARGO

UM368
Peus de fundició dúctil amb imprimació
epoxi i pintura polièster en pols color negre
forja. Sis taulers de secció 110x35 mm de
fusta tropical. Acabat color caoba. Cargols
d’acer inoxidable.
Ancoratge recomanat : Cargols de
¿[DFLy DO VzO GH 0 VHJRQV VXSHUItFLH L
projecte.

PA693GR
Cubeta d’acer galvanitzada reforçada
DPE ¿QHVWUHWHV UHDOLW]DGHV DPE OjVHU
amb tractament Ferrus . Imprimació
epoxi i pintura polièster en pols color
gris RAL9006 . Cubeta recolzada en una
estructura massissa i base d’ancoratge
triangular amb forats per a la seva
¿[DFLy DO WHUUD Ancoratge recomanat :
0LWMDQoDQWWUHVSHUQVG¶H[SDQVLy0

GRONXADOR

HIDRÀULICA 04

JL15
Pals : Fusta laminada
Panells de HDPE : Amb acabats continus
i homogenis.
Peces de plàstic : Polietilè i polipropilè .
Peces metàl·liques: Acer S - 235, AISI 304 i AISI - 316 .
Cargols: $FHU',1$,6,R$,6,
- 316 .
Cadenes : Baules de 6 mm d’acer
inoxidable AISI 316 .

TH60
3LQWXUD KLGURVROXEOH QHJUD QR Wz[LFD 
QR LQÀDPDEOH L QR FRQWDPLQDQW 7DSD
metàl·lica amb relleu antilliscant i amb
esquerda .
Marc hidràulic amb llengüetes.
Zona
d’instal·lació:
Calçades
de
carreteres, vorals estabilitzats i zones
d’aparcament per a tot tipus de vehicles.
Opcional: Marcatges o personalitzacions
a consultar.

BUBU

JFS07
Panells - HDPE : Acabats continus i
homogenis. La seva base sintètica evita el
cultiu de bacteris, fongs i líquens .
Peces metàl·liques: Acer S - 235 zincat i
lacat, i AISI - 304 , alumini anoditzat A AW
6063-0
Cargols:$FHUTXDOLWDW',1$,6,
304 o AISI - 316 i acer galvanitzat .

Tots els productes són el resultat d’un procés de
desenvolupament que comença amb la investigació
L FRQFHSFLy GHO SURGXFWH ¿QV D OD VHYD IDEULFDFLy L
posterior distribució i venda.
El nostre Objectiu és desenvolupar productes
funcionals i innovadors per a les nostres ciutats.
Li oferim el producte, la solució tècnica o constructiva
més adequada per a cada necessitat , amb totes les
garanties, la contrastada experiència de més de 30
DQ\VLO¶DOWDTXDOL¿FDFLyGHOQRVWUHHTXLS

TANGO

R0199RN
Reixa metàl·lica amb relleu antideslizante.
Revestimiento amb pintura hidrosoluble
QHJUD QR Wz[LFD  QR LQÀDPDEOH L QR
contaminant. Reixa amb obertures que
garanteixen la més alta absorció .
Zona
d’instal·lació:
Calçades
de
carreteres, vorals estabilitzats ,zones
d’aparcament per a tot tipus de vehicles
,Àrees per les quals circulen vehicles de
gran tonatge, per exemple paviments
d’aeroports i molls.

123

Fosa, Mobiliari urbà | FERRETERIA

www.grupfabregas.com

DISSENY
TECNOLOGIA I
SEGURETAT EN
EQUIPAMENT
URBÀ
Cinc generacions avalen la nostra experiència
en fosa, mobiliari urbà i infraestructures vials.
El concepte primordial de la nostra empresa és
col·laborar i solucionar les majors exigències dels
professionals d’urbanisme. Els artífexs dels espais
ciutadans i àrees públiques saben del nostre bon
fer. La qualitat, la garantia, el servei i la meticulositat
dels nostres controls són la base dels nostres
productes. Actualitzem constantment les tecnologies
per millorar contínuament els productes que oferim,
introduint tractaments de protecció contra elements,
totalment segurs i innovadors.

MOD. C-1016 1800

Peus en fosa dúctil, acabats
amb pintura oxiró al forn.
Fusta de guinea tractada
i vernissada amb lasur a
porus obert.
(QIXVWDFHUWL¿FDGD

FABREKOMPO

MOD. KPF-TC045B
Dim. tapa: 445 x 445 mm
Pas lliure: 330 x 330 mm
Resistència: B-125
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MOD. 1007-AL-ALU

PILONA

MOD. C-430-TPU

Versió en 1,80m
Potes:
Alumini A-G3T Be
anonizades.
Llistons: Alumini extruït rematat
amb tapetes i cargols
inoxidables.

FABREKOMPO

MOD. KPF-TR600-D400
Diàmetre: 750 mm
Pas lliure: 580 mm
Resistència: D-400

Pilona de combinació
plàstica amb base de
poliuretà.
Absorveix
qualsevol
impacte de vehicles i
recupera la verticalitat al
100 %.
No té manteniment.
Colors:

MOD. M-3EB

Abatible, reversible i
encadenable
Forats inferiors: 25mm

Negre i Vermell

BARCELONA

FABREKOMPO

MOD. KPF-U-150-P
Canal i reixa: 776 x 156 mm
Altura:
140 mm
Resistència: D-400
MOD. KPF-U-150-P
Canal i reixa: 748 x 197 mm
Altura:
214 mm
Resistència: D-400

MOD. C-23G
Xapa perforada.
Abatible.
Zincat electrolític.
Imprimació + esmalt
polièster al forn.

ARCOIRIS

MOD. C-2012
Acer galvanitzat amb
pintura antimotí.
Semi-abatible (facilita
l’extracció
de
la
bossa).
Capacitat 85 litres
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JARDÍ I
TRACTAMENT DE
PISCINES
MALLES PLÀSTIQUES
Es tracta de les malles de sombreig i ocultació.
La gamma de qualitats, gramatges, mesures i
colors permeten tant al professional com a l’usuari
domèstic trobar una solució a les seves necessitats.
7DPEpW¶RIHULPPDOOHVPRVTXLWHUHVGH¿EUDGHYLGUH
malles quadrades per a tancament i protecció,
malles antiherbes i malles per a pintura o arrebossat.

TANCAMENTS
Són solucions d’ocultació per a tanques o tancats
totalment ecològics. Pot triar entre un aspecte més
rústic com el bruc o l’escorça de pi, i un aspecte més
homogeni com ocorre amb el vímet, la canya o el
bambú.

GESPA ARTIFICIAL
/DJHVSDDUWL¿FLDOKDHYROXFLRQDWPpVJDPPDPpV
durabilitat, més disseny i, sobretot, una instal·lació
més senzilla.

TENDALS DE PROTECCIÓ
El tendal reforçat de protecció és una solució molt
funcional per protegir llenyers, barbacoes d’obra,
eines, etc.

PRODUCTES PER A PISCINA
Li oferim assessorament de tot tipus, des de
SURGXFWHVTXtPLFVSHUDO¶DLJXDGHODSLVFLQD¿QVD
equipaments i accessoris de piscina.

125

Jardí i tractament de piscines | FERRETERIA

PISCINES
SEMPRE EN
PERFECTES
CONDICIONS

ABORAL 3 TAB
200 G

CHOC RAPID

FORTE PS

- PH LÍQUID

ALGICIDA QP

QUIMIFLOC PS
LÍQUID

QUIMICAMP
ANTIALGUES 100 N.E

POOL ID POOLTESTER PH Y
CLOR AMB DPD

VOLCAN FILTRE 400 CV
VOLCAN FILTRE 500 CV
VOLCAN FILTRE 650 CV
126

PLUS ÀCID

FILTRE LAMINAT ALASKA 500
FILTRE LAMINAT ALASKA 600

BEIX FILTRE 400 CV
BEIX FILTRE 500 CV
BEIX FILTRE 650 CV
BEIX FILTRE 750 CV

FERRETERIA | -DUGtLWUDFWDPHQWGHSLVFLQHV

SEPARA, OCULTA,
DECORA. JUGA
AMB L’ESPAI
GESPA
Catral és una de les
primeres empreses
a introduir la gespa
DUWL¿FLDO  3RWV HVWDU
tranquil, més de 20
DQ\V G¶H[SHULqQFLD
DYDOHQ XQ SURGXFWH
de qualitat i un
VHUYHL
H[FHOāOHQW
8QDJHVSDIjFLOG¶LQVWDOāODULOOHVWDSHUJDXGLUGHVGHO
SULPHUGLD
STANDARD S6
STELLA NOVA S20
STANDARD S8
PIAZZA FUTURE S30
STANDARD NEW DECO PIAZZA FUTURE S40
S10
AITANA NEO S30
CALPE S20
AITANA NEO S40
CALPE S30

TANCAMENTS DE
PVC
&DWUDO IDEULFD DTXHVWD
gamma en les seves
SUzSLHV
LQVWDOāODFLRQV
LQWHJUDQW WRW HO SURFpV
SURGXFWLXDPEODPpVDOWD
H[LJqQFLDGHTXDOLWDW&RP
D IDEULFDQW OD JDPPD GH
FRORUVLPHVXUHVGH&DQ\tVGH39&RIHUWDSHU&DWUDOpVOD
PpVjPSOLDGHOPHUFDW

GELOSIES LOP

Colors
Marró | Verd | Ívori
Mesures 1 x 2 m

/D JHORVLD /23 pV XQ
HQUHL[DW ¿[ IDEULFDW DPE
varetes
superposades,
del nostre nou material,
XQLGHV HQWUH VL DPE FROD
3HUIHFWHSHUDODGHFRUDFLy
GHWHUUDVVHVEDOFRQDGHVL
MDUGLQV

GELOSIES DE
PVC

TANQUES
ARTIFICIALS

/HV
JHORVLHV
¿[HV
s’ofereixen amb quadre de
18 i 48 mm en mesures de
[PHWUHV

7DQTXHV
GH
¿EUHV
sintètiques amb diversos
dissenys de fulla per
a
diferents
nivells
G¶RFXOWDFLy

GELOSIA EXTENSIBLE DE PVC
Colors Blanc | Verd
Mesures 1 x 2 m

Colors Monocolor | Bicolor
Mesures 1 x 3 m | 1,5 x 3 m | 2 x 3 m

BRUC ECOLÒGIC
TEIXIT
eV HO EUXF DPE HO PDMRU
grossor
i
el
poder
G¶RFXOWDFLyGHOPHUFDW

Mesures 1 x 3 m | 1,2 x 3 m | 1,5 x 3 m | 2 x 3 m

JARDINS
VERTICALS
(OV -DUGLQV 9HUWLFDOV TXH
ofereix CATRAL poden
VHU DSOLFDWV IjFLOPHQW D
qualsevol espai, amb un
PtQLP FRVW G¶LQVWDOāODFLy L
SUjFWLFDPHQWVHQVHFRVWGHPDQWHQLPHQW
Mesures 1 m2

GELOSIA FIXA DE PVC
Colors Blanc | Canya | Marró | Verd | Negre
Mesures 0,5 x 5 m | 1 x 2 m | 1 x 3 m
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MATERIAL
ELÈCTRIC
TUB PER A CANALITZACIONS
Es tracta de tubs d’estructura cel·lular, fabricats
en Polietilè la unió del qual es realitza mitjançant
maniguets. Els tubs deuen la seva rigidesa a la part
externa anellada que augmenta el moment d’inèrcia
de la paret del tub. La paret interior llisa facilita el
pas dels cables i exerceix la funció de protegir els
cables elèctrics.

ELECTRICITAT
La nostra línia abasta tot l’àmbit de la il·luminació i
accessoris.
t
t
t
t

Caixes per a la instal·lació elèctrica.
Tubs corrugats per a la protecció i pas del cablejat.
Interruptors, portalàmpades i bases múltiples.
Il·luminació. Des de la clàssica bombeta
LQFDQGHVFHQW ¿QVDOV VLVWHPHV GH OHGV PpV
innovadors.
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MATERIAL
ELÈCTRIC
Hepoluz és una empresa àgil i dinàmica en els
sectors d’electricitat, ferreteria, construcció,
jardineria, lampisteria i bricolatge, compta amb un
GHGLFDW VHUYHL VHULyV L H¿FDo DPE OD PLOORU UHODFLy
qualitat-preu del mercat, i amb una trajectòria de
més de 20 anys que la situa en un merescut lloc en
l’àmbit empresarial espanyol.
Són més de 5000 clients HQWUHSHWLWFRPHUoJUDQV
superfícies, cooperatives i grups de compres els que
SRVHQODVHYDFRQ¿DQoDHQQRVDOWUHV
Hepoluz compta amb més de 70 professionals al
seu servei.
Servei de lliurament Express amb les millors
empreses logístiques del país.

HEPOLLUM

Petit material elèctric i il·luminació. Especialistes
en LED, amb departament de qualitat dedicat, amb
l’última tecnologia del mercat.

HEPOAIGUA

Exclusiva gamma de racoreria, aixeteria i
accessoris de lampisteria amb un destacat
control de qualitat i un disseny incomparable.

Hepoluz compta amb 12.250 m2 d’instal·lacions
per desenvolupar la seva activitat empresarial.
Inclou un magatzem automatitzat de 23m d’altura i
capacitat per més de 10.000 palets.

PRODUCTES I MARQUES

Hepoluz ofereix un catàleg amb més de 5000
referències, dinàmic, actual i amb la qualitat-preu
més competitiva del mercat. Marques pròpies en
funció del tipus de producte, així l’electricitat, eines,
jardineria i lampisteria adquireixen la seva pròpia
identitat.

HEPOTOOLS

Gran varietat d’eines per a construcció, bricolatge,
electricitat, lampisteria i parament de la llar.

HEPOGARDEN

Disposem de tot el que es necessita un jardí
per tenir-ho perfecte, accessoris, eines per a
manteniment, elements de decoració i mobles.
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Ceràmica i gres
Gres extruït
Mosàic Vitri
7DULPDÀRWDQW3DUTXHW
0LFURFLPHQW
3HGUDGHFRUDWLYDDUWL¿FLDO3HGUDGHFRUDWLYDQDWXUDO
1HWHMDLPDQWHQLPHQWGHFHUjPLFD
0DPSDUHVL3ODWVGHGXW[D
6DQLWDUL$L[HWHULDL$FFHVVRULVGHEDQ\
0REOHVGHEDQ\
%DUUHVGHGXW[D
0LUDOOV
%ORFGHYLGUH
$LJHUHV
(OHFWURGRPqVWLFV
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&(5¬0,&$,*5(6
La ceràmica és un dels materials més destacats
per a sòls i parets, en diferents ambients. Ofereix
gran resistència als canvis de temperatura i a les
agressions com la humitat i el vapor.

GRES ESMALTAT

Rajoles ceràmiques de porositats baixes o mitjanes,
amb suport blanc, blanc/grisenc o acolorit. El seu
nivell d’absorció és inferior al 3% i són recomanades
per a la seva col·locació en interiors.
Les rajoles poden ser normals o antilliscants, amb
diferents nivells.
Nivell 1:

Nivell 2:

Nivell 3:

El sòl de nivell suau és especialment
apropiat per a interiors, com a banys i
cuines, perquè resulta molt fàcil de netejar.
El sòl ceràmic de nivell mitjà és vàlid tant
per a interior com para exterior, en funció
del nivell de trànsit que vagi a suportar i
del tipus de brutícia que vagi a acumular.
El nivell més alt de superfície ceràmica
antilliscant té una rugositat que fa gairebé
impossible relliscar sobre ella. És indicat
sobretot per a espais d’exterior perquè és
més difícil de netejar.

Els aspectes decoratius a tenir en compte són els
següents:
'HVWRQL¿FDFLy Es denomina així a la gradació
de color entre unes peces i unes altres. Quan es
SDUODGHGHVWRQL¿FDFLyYROGLUTXHFDGDSHoDG¶XQD
mateixa partida és diferent, encara que segueixi
una línia de continuïtat amb la resta.

GRES PORCELÀNIC

Rajoles ceràmiques de molt baixa porositat oberta,
amb una àmplia gamma de coloracions. Les seves
altes prestacions mecàniques i de resistència
química li permeten resistir millor temperatures
extremes i major trànsit de persones o vehicles.
Tenen un nivell d’absorció inferior al 0,5%, per la
qual cosa es recomanen per a la seva aplicació en
exteriors, locals comercials i zones de trànsit.
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t

5HFWL¿FDW És el procés per
escalabornar el lateral de les peces
ceràmiques. El resultat són rajoles
i taulells de tall completament recte
i angles perfectes. Per tant, permet
WHQLUMXQWHVPROWPpV¿QHVLGyQDXQ
aspecte molt més uniforme a sòls i
parets.

t 3ROLPHQW (O SURFpV ¿QDOpV HO GH
poliment. La superfície de la peça se
sotmet a un procés d’abrasió. Amb
això s’aconsegueix una superfície amb
moltíssima lluentor. Encara que has de
tenir en compte que es tracta d’un sòl
més delicat.

Quan es realitza una compra de rajoles
o taulells és important adquirir un 10%
més de material aproximadament,
perquè durant la instal·lació, en tallar
les peces per ajustar-les a la mesura
de l’habitació, es perd part del material.
A més, és convenient conservar una
caixa a casa per si al llarg dels anys
hi hagués alguna deterioració, obra o
trencament en la instal·lació original.
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INNOVACIÓ I ALTA
TECNOLOGIA EN
TAULELLS
Colorker ofereix una gamma completa de materials
i sistemes, que s’adapten a tot tipus de necessitats
arquitectòniques i estils.

NEOLITICK
Neolitick està fet per ser tocat. El relleu de la seva
textura evoca la superfície de la pedra llaurada de la
tradició arquitectònica.
El seu disseny actualitza l’artesania de la pedra de
manera magistral, per acomodar-la dins de l’estil
mes contemporani, posant en contacte tradició i
modernitat.
Presentat amb un nou format de gran grandària,
(100x31,6) Neolitick és el primer pas d’un nou
començament.

BOREAL
Boreal és la nova col·lecció de fusta porcel·lànica
de Colorker.
$PE VXDXV YHWHV L OOHXJHUD GHVWRQL¿FDFLy HO VHX
disseny amb superfícies uniformes i suaus. Espais
que transmeten la serenitat i quietud profunda d’un
bosc.
Especialment dissenyada per estimular les emocions
PpVSRVLWLYHV%RUHDOUHÀHFWHL[HOPLOORUTXHSRUWHP
dins per projectar espais on el confort i el benestar
són una actitud.
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SOLUCIONS
CERÀMIQUES DE
QUALITAT I DISSENY
COL·LECCIÓ FUTURE

En el metall més oxidat
d’aspecte industrial i futurista
és on es troba l’essència
de la col·lecció Future. Una
col·lecció pensada per i per a
les ànimes més atrevides que
busquen impregnar-se de l’univers industrial.
CARACTERÍSTIQUES COL·LECCIÓ FUTURE
Revestiment:
25 x 70 cm: %ODQF%HL[Ñ[LG*ULV&RQFHSWÑ[LGL
Concept Coure
30 x 90 cm: %ODQF %HL[ &RQFHSW %ODQF &RQFHSW
%HL[&RQFHSWÑ[LGL&RQFHSW&RXUH
Paviment:
Formats:
Colors:

[[[[\[
*ULV%ODQF*UD¿W%HL[Ñ[LG&RXUHL
1HJUH

Acabats:
Natural: [[[[[
Lappato: [[[[
Antislip
75x75:
'LVSRQLEOHHQ*ULV*UD¿WL%HL[

Paviment:

Future Blanc

[FP

Revestiment:
Paviment:

Future Blanc
Future Concept Òxid i Blanc
Future Òxid

30 x 90 cm
30 x 90 cm
[FP

Boutique Blanc
Boutique Porpra
Boutique Concept Porpra

[FP
[FP
[FP

Cambrai Porpra

41 x 41 cm

COL·LECCIÓ BOUTIQUE

Tonalitats fredes que abasten des dels blancs més
SXUV¿QVDFULGDQHUVSRUSUHVEODXFHOVRDQWUDFLWHV
Colors càlids que comprenen una gamma cromàtica
centrada en tons marrons.
CARACTERÍSTIQUES COL·LECCIÓ BOUTIQUE
Revestiment:
Base Boutique 25x70: %ODQF%ODX&HO$QWUDFLWD
3RUSUD%HL[L0DUUy
Base Concept 25x70: %ODX
&HO $QWUDFLWD
3RUSUDL0DUUy
Listell Boutique
%ODX
&HO $QWUDFLWD
25x70:
3RUSUDL0DUUy

Paviment coordinat:
Cambrai 41x41:
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%ODX&HO$QWUDFLWD1HJUH
3RUSUDL0DUUy

Revestiment:

Boutique Blanc
Boutique Blau Cel
Boutique Concept Celeste
Listell Boutique Celeste

[FP
[FP
[FP
[FP

Revestiment:
Paviment
coordinat:
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PORCELÀNICS I
REVESTIMENTS
DE GRAN FORMAT
I ALTA QUALITAT
Habitat Ceramics és una fàbrica espanyola
especialitzada en la fabricació de porcelànics
esmaltats i revestiments ceràmics d’alta qualitat, tots
ells en grans formats, (100 x 100 - 50 x 100 - 31.6
x 95.3 - 60 x 60 - 25 x 100 - 25 x 75) presentant
dissenys avantguardistes i contemporanis.

ACROPOLIS
BEIX
60 x 60 cm

ZENTRUM
CREMA
100 x 100 cm

ACROPOLIS
GRIS
60 x 60 cm

ZENTRUM
GRIS
100 x 100 cm

ACROPOLIS
BLANC
60 x 60 cm

ZENTRUM
ANTRACITA
60 x 60 cm

DAMASC
GREY
50 x 100 cm

DAMASC
BEIX
50 x 100 cm
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SERIE ATACAMA

DIVERSITAT I
FUNCIONALITAT
EN CERÀMICA
Geotiles disposa d’una àmplia gamma de productes,
GHV GH FHUjPLFD GH SDVWD EODQFD L YHUPHOOD ¿QV D
tot tipus de porcelánicos, adaptant-se a qualsevol
necessitat i estil del client.

Atacama noguera

Atacama noce

Atacama natural

Atacama gris

SERIE CHESS

Chees negre

Pawn

Entre els seus productes, la sèrie STAGE s’adapten
perfectament a un entorn avantguardista i
contemporani.
Chees blanc

SERIE STAGE

Stage Deco Gris

Stage Cotto

Stage Gris

Stage Perla

SERIE CONCEPT

Concept blanc

Concept perla

Concept ivori

RLV Concept mud

Concept mud

RLV Concept gris

SERIE BLINK

136

Blink blanc

Blink perla

Blink gris

Blink negre
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GRUPO HALCÓN
LA MILLOR OPCIÓ
AMBIENT ARLINGTON

AMBIENT ATELIER TAUPE

AMBIENT CADAQUES

Som una empresa dedicada al disseny, la fabricació
i la distribució de productes ceràmics i oferim la
gamma més àmplia de revestiments, paviments i
porcel·lànics a preus molt competitius i amb la millor
relació qualitat-preu.
Amb més de 50 anys d’experiència, som un dels
grups capdavanters del mercat de la ceràmica
nacional i internacional.
El nostre èxit resideix en la dedicació, la constant
cerca de l’excel·lència i el nostre valor humà.

AMBIENT CHICAGO

AMBIENT CLAY 30 x 60

AMBIENT DETALL LAPONIA
DOCK

Tenim una capacitat de Producció total de més de
40 Milions de m2 anuals. Per a això comptem amb 3
plantes de producció que ens permeten produir més
de 35 milions de m 2 a l’any.
Els nostres sistemes d’impressió digital, incorporats
en el procés productiu, permeten realitzar
col·leccions úniques, originals i de qualitat superior.
Tenim productes de diversos estils i acabats, en petit
format i XL.
Visita la nostra pagina web:
www.halconceramicas.com
I el nostre facebook:
www.facebook.com/grupohalcon.ceramicas

AMBIENT LAPONIA DOCK

AMBIENT NORMANDIA

AMBIENT STARDUST

AMBIENT VALIRA

AMBIENT VELO

AMBIENT BIARRITZ

AMBIENT CROSSOVER HQ
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TRADICIÓ I
AVANTGUARDA
EN RAJOLES I
PAVIMENTS
Més d’un segle d’experiència decorant els més
variats estils de vida, i dissenyant ambients
LPSHULEOHV8QDJDUDQWLDGH¿QLWLYDTXHDYDODXQJUDQ
SURGXFWHFHUjPLFGHPj[LPDTXDOLWDWLEHOOHVD
GAYAFORES s’ha consolidat a nivell mundial
arribant a més de 90 països repartits entre els cinc
continents. Això es tradueix també en l’esperit de
GAYAFORES, i en l’esforç diari per oferir noves
solucions i possibilitats decoratives, adaptades a les
necessitats del mercat.
L’empresa en l’actualitat posseeix unes instal·lacions
TXHRFXSHQXQDVXSHUItFLHGHPWRWDOPHQW
adaptats a la utilització de tecnologies d’última
generació, amb un clar objectiu “un procés de
SURGXFFLyXQVHUYHLLXQSURGXFWH¿QDOGH4XDOLWDW´

Brick Whitte 11 x 33,15 | Black 11 x 33,15

Deco Varana Gris 32 x 62,5 cm
Varana Gris
32 x 62,5 cm
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Varana Marengo 22 x 90 cm
Varana Blanc
45 x 90 cm

Tribeca Blanc
Tribeca Aqua

15 x 90 cm
15 x 90 cm

Brick Grey
Deco Brick Grey
Brick Almond
Tribeca Gris

11 x 33,15 cm
11 x 33,15 cm
11 x 33,15 cm
15 x 90 cm

Rustic Grey
Heritage Grey

33,15 x 33,15 cm
16,5 x 16,5 cm
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SÈRIE ACÀCIA 22 x 85 cm

SÈRIE TRADICIÓ 75 x 75 cm

Acàcia WHITE

Acàcia CENDRA

Acàcia ROURE

Acàcia GRIS

Acàcia ARCE

Acàcia NOGUERA

SÈRIE ANTIC 45 x 45 cm

Tradició GRIS

Tradició PERLA

Tradicional deco GRIS

Tradicional deco PERLA

ÀMPLIA GAMMA
DE DISSENY DE
CERÀMICA PER
DECORAR EL TEU
ESPAI

SÈRIE TAVASCAN 31,6 x 31,6 cm

Antic BEIX

Antic GRIS

SÈRIE DOMINÓ 33 x 55 cm

Taco
MANILA

Senefa
MANILA

Tavascan ocre

Tavascan coto

SÈRIE LOIRA 45 x 45 cm, 30,3 x 61,3 cm, 60 x 60 cm

Malla LOIRA
30 x 30 cm

Dominó TAUPE

Dominó BEIX

Dominó PERLA

Mosaico Dominó TAUPE

Dominó MARENGO

Mosaico Dominó MARENGO

Loira MARENGO
60 x 60 cm

Malla LOIRA
30 x 30 cm

Senefa LOIRA
15 x 30 cm

Loira CENDRA
30 x 61 cm

Loira BLANC
30 x 61 cm

Listelo Inox. LLUENTOR
Listelo Inox. ROMBE
Inox. ESCATA
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CERÀMICA D’ALTA
QUALITAT I
DISSENY
Ceramicalcora S.A. disposa d’una àmplia gamma de
revestiments, (pasta vermella bicocción), amb el que
assegurem tons i calibres, i una no menys important
gamma de porcelánicos esmaltats. Sempre amb
estocs permanents, oferint un excel·lent servei de
tots els nostres productes, no descurant la qualitat i
disseny dels mateixos.

TARONJA
10 x 20 cm

IVORI
10 x 20 cm

BLANC
10 x 20 cm

VIOLETA
10 x 20 cm

NEGRE
10 x 20 cm

VERD
10 x 20 cm

ROIG
10 x 20 cm

BLAU COBALT
10 x 20 cm

SELIN BEIX
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25 x 100 cm
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GRES EXTRUÏT I
TAULELL 20 x 20
GRES EXTRUÏT
Aquest gres es processa en una màquina
extrusionadora , la qual cosa li aporta el seu clàssic
aspecte rústic i un major grossor que un altre tipus
de material ceràmic.
Per aconseguir majors prestacions, el material se
sotmet a un procés de cocció a més de1.300 ºC amb
el que s’obté un producte denominat klinker tècnic
porcelánico. Destaca per la seva gran resistència al
desgast per abrasió, als impactes, a les substàncies
químiques agressives, a les gelades i als canvis
bruscs de temperatura. El procés d’extrusió
aconsegueix, a més, un paviment antilliscant, amb
una gran adherència en sec i en mullat, tant en
exterior com en interior.

PETITS FORMATS( 15 x 15, 20 x 20)
Gràcies als taulells de petit format, podem crear
¿JXUHVJHRPqWULTXHVGHFRUDWLYHVTXHWUHQTXHQDPE
l’estil uniforme, aconseguint donar un toc de contrast
als nostres ambients. Destaquen els formats de
15x15 i 20x20, cada vegada més utilitzats per a
ambients diferents.
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GRES EXTRUÏT
DE ALTES
PRESTACIONS
Gres d’Aragó és sinònim de qualitat i servei des de
fa més de cinquanta anys.
Som Capdavanters en la producció de gres extruït
(klinker): una capacitat de producció de 10.000 m2/
dia i una varietat de més de 500 referències, la
majoria d’elles peces especials, ens converteixen en
una de les majors fàbriques del món en aquest tipus
de producte.
Oferim una àmplia gamma de selectes dissenys
per a paviment i revestiment. Així mateix, la
nostra divisió tècnica, destinada a l’ús industrial i
d’instal·lacions aquàtiques compta amb productes
especialment resistents a l’atac químic i altament
TXDOL¿FDWVTXHVHUDQVHPSUHUHTXHULWVSHUDDTXHVW
WLSXVG¶DSOLFDFLRQVHVSHFt¿TXHV
Gres d’Aragó utilitza les millors argiles naturals
en l’elaboració dels seus productes; una matèria
primera excel·lent, sotmesa a una cocció de 24
hores a temperatures superiors a 1300ºC dóna
FRP UHVXOWDW XQ SURGXFWH FRPSOHWDPHQW YLWUL¿FDW
extremadament fort, amb unes qualitats tècniques
admirables.
Això fa que els nostres productes siguin especialment
prescrits pels millors arquitectes per a àrees
d’exterior i superfícies exposades a alt trànsit, com
D FHQWUHV FRPHUFLDOV UHVWDXUDQWV HGL¿FLV S~EOLFV
centres esportius, etc.
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AMBIENT ANETO

AMBIENT ANTIC MARRÓ

AMBIENT FOREST

AMBIENT COLUMBIA
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MOSAIC VITRI
El gresite és un material ceràmic que s’usa per
revestir parets i sòls, a més d’altres superfícies. L’ús
del gresite, s’ha dirigit sempre cap al revestiment
de piscines i façanes. No obstant això, en els
últims anys, el gresite s’ha convertit en l’estel de la
decoració de cambres de bany d’estil actual. Per la
seva menor grandària, el gresite es converteix en
l’aliat ideal per revestir les parets de les cambres
de bany petites, ja que aconsegueix engrandir-los
visualment.
El sistema join point és un sistema tecnològicament
molt avançat i que garanteix una perfecta i
homogènia instal·lació del producte, ja que el
Join Point deixa lliure, com a mitjana el 91% de la
superfície del mosaic, la qual cosa es tradueix en
una major superfície d’agarri, amb una màxima
adherència. És fàcil de col·locar, la qual cosa permet
obtenir uns millors acabats i a més és insensible a la
humitat garantint així una major durabilitat.
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MÉS QUE MOSAIC
En TOGAMA combinem Art i Tecnologia.
Més que una fàbrica de mosaic, som una empresa
que contínuament pren el pols a l’avantguarda
per oferir un producte que està per sobre de les
expectatives tècniques i d’estil que ens exigeixen els
professionals.
Per això, més que un producte, oferim una manera
d’entendre l’espai urbà i domèstic dins del marc
de l’alta decoració, apostem per un estil de vida
personalitzat on la preocupació pel detall i la
sensibilitat davant les noves tendències són la nostra
¿ORVR¿DGHSURGXFWH
En TOGAMA entenem que el disseny és un valor
afegit que ens diferencia de la resta, que és una
empremta que queda latent en cadascun dels
projectes que desenvolupem, i que és l’ingredient
necessari perquè generem espais amb vida pròpia.

MONTREAL

HAWAII

BOSTON

BÀLTIC

BAHAMAS

ADRIÀTIC

NÒRDIC

MANHATTAN
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ÀMPLIA GAMMA
DE BELLESA I
ELEGÀNCIA AMB
LA COL·LECCIÓ
FOSFO
Es tracta d’un mosaic especialment tractat amb
uns colorants especials que donen com resultat un
mosaic fosforescent, que es carrega amb la llum i en
la foscor emet lluminositat.
Qui podria imaginar que en apagar la llum, aquest
material cobrés vida?
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AQUILA NIGHT

AQUILA

ARGO NIGHT

ARGO

DELPHINUS NIGHT

DELPHINUS

DRACO NIGHT

DRACO

LEPUS NIGHT

LEPUS

SERPENS NIGHT

SERPENS
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MOSAIC AMB
UNA INFINITAT DE
POSSIBILITATS
Hisbalit mosaic posa a la seva disposició el catàleg
més ampli del mercat en mosaic, amb possibilitats
LQ¿QLWHVGHFRORUVWH[WXUHVIRUPDWVLDFDEDWV)HP
GHFDGDFUHDFLyXQDREUD~QLFDHVWHPHVSHFLDOLW]DWV
HQSHUVRQDOLW]DFLyLSURMHFWHVDPLGD
)DEULTXHPGHVGHIDPpVGHDQ\VLtQWHJUDPHQW
D(VSDQ\DOHVSHFHVPpVSODQHVQHWHVLSHUIHFWHV
HQ IRUPD DPE WDQ VROV PP GH MXQWD SHU GHL[DU
HO SDSHU SURWDJRQLVWD DO PRVDLF eV XQ PDWHULDO
QR SRUyV DPE  G¶DEVRUFLy UHVLVWHQW DOV DJHQWV
TXtPLFVLWRWDOPHQWLQDOWHUDEOHDPEHOSDVGHOWHPSV
(VWjLQGLFDWWDQWSHUDH[WHULRUVFRPSHUDLQWHULRUV
L JUjFLHV DO VHX HVSHVVRU GH PP pV SRVVLEOH
LQVWDOāODUORVREUHDOWUHVHQUDMRODWVVHQVHQHFHVVLWDW
GHSLFDUQLGHIHUREUD
eV XQ PDWHULDO HFROzJLF L UHVSHFWXyV DPE HO PHGL
DPELHQW IjFLO G¶LQVWDOāODU L TXH DPE SURX IHLQHV
UHTXHUHL[PDQWHQLPHQW

TEXTURES

STONE

UNICOLOR

BOIRA

(Q OD FROāOHFFLy WH[WXUHV FDGD
FHQWtPHWUH pV GLIHUHQW FDQYLD
L HYROXFLRQD DPE OD OOXP L HO
PRYLPHQWPRVWUDQWLQ¿QLWHVFDUHV

7RQDOLWDWVVXEWLOVLDFDEDWV
SXUV L PLQLPDOLVWHV TXH
UHSURGXHL[HQO¶DVSHFWHGH
OHVURTXHVLODSHGUD

(O FRORU HQ HVWDW SXU 8QD H[WHQVD
SDOHWD GH FRORUV HQ TXDWUH IRUPDWV
GLIHUHQWV

(IHFWHV GLIXPLQDWV L GH
GLIHUHQWVLQWHQVLWDWVSHU
donar personalitat als
WHXVHVSDLV
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LA CALIDESA DE
LA FUSTA
BARIPERFIL FRP D GLVWULEXwGRU R¿FLDO GH
.URQRVZLVV HOV RIHUHL[ XQD jPSOLD JDPPD GH VzOV
ODPLQDWV 'HV G¶XQ $& GH  FP ¿QV D DUULEDU D
O¶$& *UDQG 6HOHFWLRQ 0RQXPHQWDO  DPE WDXORQV
GHFPOODUJLFPG¶HVSHVVRU$PpVGHOQRX
PRGHO2ULJLQGHPPTXHUHSURGXHL[XQDVzOLGD
WDULPD U~VWLFD GH IXVWD DXWqQWLFD GH WDO IRUPD TXH
QL WDQ VROV XQ H[SHUW pV DPE SURX IHLQHV FDSDo GH
GLVWLQJLUOD
(Q%DULSHU¿OHQVSUHRFXSHPGHVHUYLUTXDOLWDWDPE
XQERQVHUYHL

ROURE VERBIER | MODEL 3032

ROURE MONTREUX | MODEL 3783

ROURE ZERMATT | MODEL 3033

ROURE LUCERNE | MODEL 3784

ROURE ENGELBERG | MODEL 3034

ROURE NEW YORK | MODEL 8014

ROURE ASCONA | MODEL 3782
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MICROCIMENT
EASYFLOOR és el líder nacional en fabricació de
PLFURFLPHQWLSURGXFWHVD¿QV7UHEDOOHPHQH[FOXVLYD
a través de distribuïdors donant suport comercial,
formació en les instal·lacions dels membres i
condicions de subministrament molt competitives.
EASYFLOOR aporta una gamma completa per
poder aplicar sobre tot tipus de superfícies i entorns,
podent generar ambients decoratius moderns i
pràctics.

MICROCIMENT I MICROFORMIGÓ

Segons l’ús que vagi a donar a la superfície, tenim la
solució tècnica més apropiada.

MÉS DE 1500 COLORS
EASYFLOOR li facilita el color que busca. Triï el
color que desitgi, per aconseguir que el seu projecte
sigui perfecte.
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PEDRA
DECORATIVA
ARTIFICIAL,
PEDRA
DECORATIVA
NATURAL
PEDRA NATURAL
3RVVHHL[ XQHV SURSLHWDWV GH GXUHVD L UHVLVWqQFLD
H[WUDRUGLQjULHV L SHU DTXHVW PRWLX pV PROW
UHFRPDQDEOH SHU D OD VHYD DSOLFDFLy HQ DPELHQWV
H[WHULRUV /D SHGUD FRP D SURGXFWH QDWXUDO SRW
SUHVHQWDUYDULDFLRQVGHFRORULWRQDOLWDW

PEDRA ARTIFICIAL
/HV SODTXHWHV VyQ SHFHV DUWL¿FLDOV IDEULFDGHV DPE
SHGUD FLPHQW R SROLXUHWj TXH LPLWHQ PDWHULDOV
QDWXUDOV D H[FHSFLy GH OHV SODTXHWHV GH SHGUD
QDWXUDO)XQFLRQDOVLGHFRUDWLYHVHWSHUPHWHQFUHDU
DPELHQWVVHSDUDUHVSDLVDSRUWDUYROXPV«$OJXQHV
FRP OHV GH SROLXUHWj W¶RIHUHL[HQ D PpV XQ JUDQ
DwOODPHQWDF~VWLFLWqUPLF
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LÀMINA FLEXIBLE
DE PISSARRA
NATURAL
/jPLQHV GH SLVVDUUD  QDWXUDO LQGLFDGHV SHU DO
UHYHVWLPHQWGHSDUHWVLVRVWUHV
t 'LPHQVLRQV  [  PP DOWUHV PHVXUHV D
FRQVXOWDU 
t ([WUHPDGDPHQW ¿ L OOHXJHU $PE XQ HVSHVVRU
G¶HQWUH  L  PP QR DSRUWD SHV D OD VXSHUItFLH
UHYHVWLGD
t *UDQ ÀH[LELOLWDW &DSDo GH PRGHODUVH SHU
UHDOLW]DUDFDEDWVFRUEV
t 1HWVHQVHHQGHUURFV
t $SWHSHUDH[WHULRULLQWHULRU
t PRGHOVGLVSRQLEOHV
t 0pVLQIRUPDFLy www.laystone.es
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SUPERFÍCIES
NETES I
PROTEGIDES
Més de setanta anys d’experiència, un alt estàndard
de qualitat en el desenvolupament i l’elaboració dels
seus productes, un coneixement exhaustiu dels
materials, adquirit al llarg de molts anys de treball i
estudis en el “camp”. Són només alguns dels punts
forts de Fila, que converteixen a aquesta dinàmica
empresa, recomanada pels millors fabricants de
paviments i revestiments, en líder en solucions per
a la neteja, protecció i el manteniment de tot tipus
de superfícies.

HYDROREP ECO
Hidrorepelent transpirant anti-verdet. Protegeix les
VXSHUItFLHV SRURVHV H[WHULRUV FRQWUD DOJXHV ÀRULGXUHV
molses, líquens i danys d’agents atmosfèrics sense crear
pel·lícula i sense alterar l’aspecte del material.
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FILAZERO SIL

Lleva silicona
(OLPLQD UjSLGD L H¿FDoPHQWWRW WLSXV GH UHVLGXV GH VLOLFRQD UHVLGXV
d’escuma i massilla de poliuretà, coles, residus de cinta adhesiva i
adhesius.

FILAALGAE NET

FILANO RUST

Detergent anti-verdet. Elimina ràpidament algues,
molses, foridura, líquens, contaminació pols i taques de
fulles de superfícies exteriors.

Lleva òxid. Elimina ràpidament taques d’òxid en superfícies de
PDUEUH JUDQLW SHGUD QDWXUDO SHGUD DUWL¿FLDO FLPHQW PRQRFDSD
fang, gres extrusionat, ceràmica i gres.

EXPOSICIÓ | Mampares i Plats de dutxa

MAMPARES I
PLATS DE DUTXA
Una mampara de bany serveix per separar l’interior
de la dutxa o banyera de la resta de l’habitació
evitant la sortida d’aigua i aportant-li un aire més
modern, major accessibilitat i comoditat. Al seu torn,
les mampares proporcionen una individualització
més perfecta i més higiènica de la dutxa en mancar
GH SOHFV HQ HOV TXDOV V¶DFXPXOD OD ÀRULGXUD L VyQ
més fàcils de netejar. És important tenir en compte
l’amplitud de la teva cambra de bany, els elements
que hi ha al voltant de la dutxa i el tipus d’accés
(frontal, lateral o en cantonada) per triar el tipus
d’obertura de la teva mampara.
El plat de dutxa ofereix un major espai del bany i
major comoditat d’ús. Els tipus més utilitzats són:
1. De ceràmica. Ofereixen gran resistència als
productes químics, ja que el seu color no es
torna groc per l’acció d’aquests.
2. Acrílics. Internament compten amb un reforç
d’aglomerat d’alta densitat que li atorga més
robustesa a tota la superfície, evitant que el plat
es deformi amb el pes.
3. De pedra natural (textura). Com la pissarra,
marbre, granit o quarsita. Ofereixen major
adherència i facilitat d’accés.
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MAMPARES

PERSONALITZADES

PER CREAR
ESPAIS ÚNICS

El servei personalitzat és el valor essencial de les
solucions de Lasser.
La seva àmplia gamma de models i versions, permet
adaptar-se a qualsevol necessitat, sigui el que sigui
l’espai del bany i els requisits del client.
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BANYS AMB
PERSONALITAT.
NOVETATS
PROFILTEK
3UR¿OWHN torna a sorpren al mercat i al sector
del bany amb impactants novetats que responen
amb excel·lent criteri a les noves necessitats dels
consumidors, materialitzades en solucions que
destaquen per la seva superioritat tècnica i visual.
Les nostres noves propostes aposten decididament
per una col·lecció de mampares que recull models
únics amb les solucions “atípiques” més comunes
i adaptats a diferents necessitats. Solucions
personalitzades que permeten crear espais de bany
únics.

6HULH(VSHFLDO5HI(61*. Frontal 2 fulles
+ 1 Fix separador + 1 Fix a continuació.

6HULH)L[HV2QH5HI2927
Fix amb penjador integrat.

6HULH(VSHFLDO5HI&+2927
)XOODDEDWLEOH)L[DPEWDOOHQFDLJXGD

6HULH)L[HV2QH5HI2927
Fix amb barra solc-sostre.

Entra en ZZZSUR¿OWHNFRP
LFRQ¿JXUDODWHYDPDPSDUD
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DIVERSITAT I
FUNCIONALITAT
EN MAMPARES
DE BANY A MIDA
Som una gran empresa capdavantera en el sector de
la fabricació de mampares de bany i dutxa, amb més
de 30 anys al mercat nacional, on hem adquirit una
gran experiència i professionalitat. Ens caracteritzem
per tenir una àmplia gamma de producte i varietat
de models, acabats, fabricació exprés a mida i
especials, tot això recolzat amb un servei impecable
i sobretot adaptant-nos a les necessitats actuals del
mercat i als nostres clients, tant en preu, com en
fabricació.

MODEL ARIZONA 1P

MODEL SINTRA

0DPSDUDGHYDLYp REHUWXUD DPESHU¿OHULDDSDUHW
per garantir la màxima estanqueïtat.

Mampara corredissa d’alta funcionalitat, amb un disseny
minimalista en acabat alumini i vidres temperats de 6mm.

Tots els nostres productes, estan fabricats a
Espanya, sota la norma UNE-EN ISO 9001,
FHUWL¿FDWSHU$(125JDXGLQWWDPEpGHOPDUFDW&(
$L[t PDWHL[ HO SURFpV GH SURGXFFLy HVWj VRWPqV D
estrictes controls de qualitat perquè a la bellesa del
producte se’ls suma una gran perfecció.

MODEL BRITANIA

MODEL CORONA

Mampara corredissa innovadora per mancar de cèrcol
superior, feta en acer inoxidable i vidre temperat de 8mm.

Mampara corredissa estandarditzada de fàcil instal·lació i
sistema nou d’expansió (4 cms.) en el seu cèrcol superior i vidre,
amb servei immediat.

MODEL ATLANTA 3 PLUS
Mampara corredissa de tres portes, que ens dóna la màxima
REHUWXUD HQ HVSDLV UHGXwWV L WUDVSDUHQFLD HOLPLQDQW HOV SHU¿OV
verticals entre fulles.
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PLATS DE DUTXA
PERSONALITZATS
DISSENY I
CONFORT
ACQUABELLA
presenta
un
innovador
i
avantguardista concepte decoratiu del seu espai
dutxa que permet a l’usuari poder dissenyar el seu
espai dutxa utilitzant elements com els plats de
dutxa a mida en diferents textures i colors, panells
d’enrajolat, fogons i mobles a mida, etc.
Les col·leccions Slate, Ardesia, Nude, Beton i Stone
han estat concebudes per reproduir les textures més
VR¿VWLFDGHV L HOHJDQWV FRP OHV SHOOV L OHV SLVVDUUHV
sent possible el seu tall a mida, i oferint textures
antilliscants i molt agradables al tacte.

LA NOVA ERA BETON
Acquabella llança un nou concepte decoratiu.
Submergeix-te en l’avantguarda a través de la nova
textura Beton. Els elements del teu bany adquireixen
un caràcter manual i artesà que els confereix el
protagonisme que es mereixen.

PLAT BETON

MURETTO VINTAGE

ENCIMERA INFINITY2 BETON
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QUALITAT I
BENESTAR A
TRAVÉS DE
L’AIGUA
La llar de Hidronatur està en les ribes del Mediterrani,
on hem concebut i fabricat banys de disseny durant
gairebé 24 anys. Aquesta és la nostra història. I, des
del principi, la nostra intenció ha estat sempre crear
banys que no només tinguin una aparença atractiva,
sinó que també siguin funcionals i ofereixin una
bona relació entre qualitat i preu. Sempre pensem
amb el cap i busquem la millor solució. Fins a aquest
moment, vam seguir produint a València, on hem
decidit treballar braç a braç amb uns pocs i selectes
SURYHwGRUVD¿GHJDUDQWLUTXHHOQRVWUHOOHJDWLWDQWV
anys d’experiència es transmetin en tot el que fem.
Des de 1989, hem recorregut un llarg camí. No
obstant això, el nostre compromís de crear un
disseny atractiu, natural i funcional segueix sent el
mateix.

BANYERA TUPAI
Banyera confeccionada amb ResinPlasv amb una alta qualitat estètica.
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PLAT DE DUTXA VIC

PLAT DE DUTXA RUBI

PLAT DE DUTXA FOIOS

Plat dutxa realitzat amb Solid Surface
amb un disseny innovador.

Plat dutxa de resina amb càrregues minerals
on s’uneix el disseny i la qualitat.

Plat dutxa de resina amb càrregues
minerals amb una alta duresa en
l’escala Barcol.

EXPOSICIÓ | Plats de dutxa

DISSENY,
SOFISTICACIÓ I
QUALITAT
La mescla perfecta entre funcionalitat i el disseny fan
de Nuovvo un referent en la fabricació de productes
de resina i càrregues minerals. Producte totalment
nacional i de qualitat.
Des de les seves instal·lacions de més de 17.000
m a Coix, Alacant, distribuïdes en dues plantes
(fabricació i R+D+I), i totalment equipades amb els
últims avanços tecnològics, elaboren productes
avantguardistes, seguint les noves tendències del
mercat.
A l’empresa saben créixer adaptant-se a les noves
tecnologies, conjugant processos d’industrialització
innovadors amb la dilatada experiència de l’equip.
A Nuovvo li ofereixen tot el necessari per equipar el
bany amb l’últim en disseny. Plats de dutxa, panells i
fogons de lavabo són la seva especialitat. Ofereixen,
DPpVLQ¿QLWDWGHFRORUVLPHVXUHVHVWjQGDUGHQFDUD
que també fabriquen a mida.
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SANITARI,
AIXETERIA I
ACCESSORIS DE
BANY
Avui en dia hem d’aconseguir del bany un lloc
agradable, acollidor i organitzat amb sanitaris de
qualitat que tinguin durabilitat en el temps i que
s’adaptin a les nostres exigències.

AIXETERIA I ACCESSORIS DE BANY
Avui en dia, l’aixeteria per al bany ens ofereix
molts models i acabats interessants, amb estètica
UH¿QDGDXOWUDPRGHUQDLSUHVWDFLRQVQRYHV&DQYLDU
els accessoris és la manera més fàcil i econòmica de
donar un millor aspecte al nostre bany. Simplement
DIHJLQWQRXVDFFHVVRULVGHVGHOSRUWDUDVSDOOV¿QVDOV
penjadors de tovalloles, catifes o cortines, podrem
donar-li una imatge diferent a aquest espai.
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SANITARIS
INNOVADORS
EN QUALITAT I
DISSENY
La sèrie Look amb la seva gran varietat, versatilitat
i facilitat en la combinació de les peces, és ideal
per respondre a totes les necessitats de decoració
i espai.
Es caracteritza per la seva gran varietat de lavabos
amb diferents mesures i possibilitats de col·locació
(suspesos, sobre encimera, sobre moble, amb
pedestal i amb semi pedestal). També disposa d’un
lavabo de racó i dos lavabos compactes de 36x30 i
50x23 pensats per a espais reduïts.
Aquesta sèrie s’explica també amb mobles amb
dos calaixos, amb sistema de tancament “smoove”,
de gran capacitat, per mantenir perfectament
organitzadala cambra de bany.

Serie LOOK
Detall Lavabo Semi
pedestal

Serie LOOK
Detall Moble

Serie LOOK
Detall Vàter i bidet
suspès

Serie LOOK
Detall Lavabo Semi
enc.

Serie LOOK
Detall Lavabo paret

Serie LOOK
Detall Lavabo ang.

Serie LOOK
Detall Vàter c/a
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INNOVACIÓ I
DISSENY PER AL
TEU BANY
Ideal Standard, proveïdor capdavanter en innovació
i disseny per a la cambra de bany, ofereix als seus
clients i als consumidors una experiència integral en
el bany. Gammes completes de porcellana sanitària;
aixeteria d’última tecnologia; l’última innovació
en mobiliari, així com els plats de dutxa ceràmics
i acrílics amb els dissenys més avantguardistes
fa d’Ideal Standard l’opció més innovadora per
convertir-nos en el proveïdor dels seus banys.

SÈRIE CERAPLAN III
AIXETERIES
t Monocomandaments crom disponible
per a lavabo, vàter, bany i bany/dutxa.
t Amb cartutx ceràmic Clic Technology
i limitador de temperatura per garantir
estalvi d’aigua i energia amb aireador
ajustable.
t Sistema Easy Fix.
t Alguns dels models disposen de la
tecnologia Bluestart, obertura central
sempre freda, per obtenir aigua
calenta s’haurà d’accionar la maneta
cap a l’esquerra.
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SÈRIE CONNECT

INODOR PARET DIPÒSIT BAIX
t Vàter a paret tanc baix en gres blanc,
amb nou sistema Aquablade sortida
dual.
t Dipòsit de 6 l amb doble polsador de
descàrrega.
t 7DSHV HQYROXSDQWV L ¿QHVDPE
tancaments soft i normal.

SÈRIE TEMPO

MOBLES I LAVABOS TOP
t Moble suspès disponible en diverses
mesures.
t 2 Calaixos amb tancament esmorteït.
t Disponible en diversos acabats.
t Tirador de metall cromat brillant.
t Compatible amb tots els lavabos
d’Ideal Standard.
t Opcional potes cromades, divisors de
calaix i caixa d’emmagatzematge.

EXPOSICIÓ | Mobles de bany

CREIXENT I
INNOVANT
VIDRE!Bany segueix amb la seva aposta per la
qualitat i la innovació.
Les nostres prioritats són el servei, el disseny i la
funcionalitat.

ENCIMERA BELFORT + MOBLE DOWN

AMBIENT TWO ACABAT NORDIK

Mobles contemporanis, pensats per crear espais
per gaudir i viure. Ambients d’actualitat estètica,
QR PDQFDWV G¶HOHJjQFLD L VR¿VWLFDFLy $ WRW DL[z OL
afegim la capacitat d’adaptar-nos a les necessitats
GHOVQRVWUHVFOLHQWVDIHULQWORVXQDLQ¿QLWDWG¶DFDEDWV
lacats, xapats i laminatges.
Presentem la nostra nova sèrie Born i reestilitzem
sèries que combinen la delicadesa de la laca
setinada amb la robustesa de les potes i els tiradors
de fusta massissa, que ens fan crear aquest ambient
1zUGLFWDQDFWXDO
7RW DL[z EDUUHMDW DPE OHV IHUUDPHQWHV GH TXDOLWDW
GRASS, que estan presents en tots els nostres
mobles, fan de VIDRE!Bany una aposta segura.

SÈRIE UP&DOWN XAPAT RAW

CALAIXOS APER. PUSH AMB GUIA
GRASS

SÈRIE BORN BLANC MAT + ACABAT VINTAGE

DETALL CALAIXOS AMB GUIA GRASS
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SERIE START ELEGANCE

AIXETERIA DE
BANY, DISSENY I
ECOLOGIA PER Al
FUTUR

Monocomandament lavabo
100 C1 START ELEGANCE
REF: 99354

SERIE BAHAMA XTREME

Monocomandament
Bany-Dutxa
BAHAMA XTREME

Monocomandament
Dutxa
BAHAMA XTREME

Monocomandament
aigüera vertical
C2 BAHAMA XTREME

REF: 98177

REF: 98178

REF: 98913

SERIE PANAM URBAN

Monocomandament
aigüera vertical canya tub
PANAM URBAN
REF: 92350

SERIE NINE URBAN

Dutxa tub extensible
termostàtica
NINE URBAN
REF: 98761
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Monocomandament lavabo
65 C1 START ELEGANCE
REF: 99351
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SIENTE CADA GOTA COMO
UNA CARICIA
Grifería monomando
Barra Extensible
Soporte Ducha Deslizante
Cascada para bañera
Rociador: ABS 20 x 20 cm.
Rain Shower Effect.
Orientable, Atincal

Grifería Monomando

SENT CADA
GOTA COM UNA
CARÍCIA
Cascada para bañera

Soporte Ducha Deslizante

Conjunto de ducha monomando

Aixeteria monocomandament
Barra Extensible
Suport Dutxa Lliscant
Cascada per a banyera
Ruixador: ABS 20 x 20 cm.
Rain Shower Effect.
Orientable, Atincal

Bianca

Aixeteria Monocomandament

Cascada per a banyera

Suport Dutxa Lliscant

Conjunt de dutxa monocomandament

Bianca
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UNA LÍNIA
BASADA EN LA
SIMPLICITAT I
L’ELEGÀNCIA
L’afany de Baño Diseño és seguir creant accessoris
i complements de bany, amb la mateixa il·lusió del
primer dia.
Des de 1984 venim complint aquest gran propòsit.
/DFROāOHFFLyG¶DFFHVVRULV*UDYLW\VLJQL¿FDFRPELQDU
eclecticisme i simplicitat. Simbolitza fusionar
lleugeresa i solidesa. Per aquest motiu, les seves
peces han estat concebudes de forma exclusiva per
a aquells ambients plens de contrastos.
$TXHVWDFROāOHFFLyDPEGREOHVLJQL¿FDWXQHL[WDPEp
disseny i funcionalitat. Gràcies a la seva doble
instal·lació, podràs triar com proporcionar aquest toc
d’estil en el teu bany.

Deixa’t enamorar per la doble
naturalesa de Gravity
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MIRALLS
IL·LUMINATS
AMB TECNOLOGIA T5 O LED
KOH-I-NOOR utilitza per als seus miralls les millors
llunes de fabricació ecològica, sense plom ni coure,
que asseguren un excel·lent manteniment de la
qualitat sense riscos d’oxidació pel que ofereix una

A més de les 200 possibilitats disponibles al catàleg
en 30 versions diferents, podem oferir de forma
àgil personalitzacions de disseny i mida pel que els
nostres clients puguin precisar.
Mesures al centímetre, angles i formes particulars,
inserció de lents d’augment, miralls amb tecnologia
basculant i amb pel·lícula de seguretat. Són exemples
podem oferir-li.

potència lumínica és un concepte essencial per
KOH-I-NOOR, per això de les qualitats dels nostres
elements d’il·luminació que estan basats cada
vegada més en el sistema LED, així com tecnologia
T5 produïts i assemblats en especialistes italians per
oferir i garantir la qualitat i altes presentacions de
productes totalment “made in Italy”.
LED amb llum natural 4000ºK per respectar el to
natural de la pell a l’hora del maquillatge o llum
freda 6500ºK per a les il·luminacions d’ambient o
amb T5 per satisfer els gustos i exigències en la
cambra de bany, fan del mirall il·luminat una eina
d’ús indispensable i quotidià per poder viure amb
funcionalitat i durabilitat la nostra estada de bany.
Tots els miralls il·luminats KOH-I-NOOR compleixen
tipus d’instal·lació.

A mesura
amb el teu
disseny

Fàcil canvio
Llunes
llums
ecològiques

Anti-baf

Horitzontal
Vertical

Llunes 10
anys
garantia

Presa
elèctrica
interruptor
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BLOC DE VIDRE
S’utilitzen per a la decoració tant d’interiors com
d’exteriors. Fan l’efecte d’una lluerna i són perfectes
com a separadors d’ambients dins d’un mateix espai.
S’elimina tot l’aire que queda a l’interior del pavès,
i d’aquesta forma, s’aconsegueixen blocs totalment
aïllants, tant per a la temperatura com per als sons.
Algunes dels grans avantatges que aporten els blocs
de vidre són:
• Fàcil instal·lació.
• Són de gran grossor, per la qual cosa són bastant
segurs i difícils de trencar.
• Disminueixen la percepció de sorolls (aïllant
acústic).
• Serveixen com a aïllant tèrmic ja que són
resistents al foc.
• Aporten molta llum a l’espai on s’apliquen.
La seva aplicació en la decoració d’interiors és d’allò
més variada: escales, mampares de bany, terrassa,
galeria, etc... i també es pot utilitzar, a més, com a
recurs per decorar el sòl; és ideal per confeccionar
sòls transitables, aconseguint donar-li lluminositat a
soterranis o habitacions tancades.
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LLUM, ESPAI,
AMBIENT
El bloc de vidre, com a element arquitectònic, ofereix
extraordinaris jocs de llums, canviant l’impacte visual
com a element d’inserció en parets de formigó o
de maons d’obra vista, es converteix en un motiu
decoratiu de “trencament” que dibuixa composicions
de sabor impressionista; com a paret divisòria separa
els ambients sense separar-los, porta llum als espais
més foscos i enriqueix les diferents zones de la casa
amb decoracions i colors.
Future Euro Trade no només subministra maó de
vidre de gran qualitat per a estructures horitzontals i
verticals, sinó també una vasta gamma d’accessoris
indispensables per a una perfecta instal·lació.
Sobre aquest tema, existeixen dos tipus diferents

PARETI COSTRUITE CON SISTEMA ALLUMINIO
READYBLOCK

PARETI COSTRUITE CON SISTEMA
ALLUMINIO READYBLOCK

a la instal·lació d’estructures verticals, i el segon,
estudiat per a la realització d’estructures horitzontals.
Per a una col·locació tradicional dels nostres blocs
de vidre disposem de tots els accessoris necessaris
que permeten una perfecta i segura col·locació en

a l’acabament de parets interiors construïdes amb
blocs de vidre.
De la necessitat de tenir un perfecte i ràpid muntatge,
neixen, en canvi, els quatre sistemes d’instal·lació,
ideats i patentats, que responen als noms de METALL
per al sistema d’alumini, WALLKIT per al sistema
de fusta massissa, BINARI per al sistema en PVC
i READYBLOCK per a l’exclusiu sistema modular

ZONA NOTTE

DOCCIA CARIBE

SOGGIORNO CUCINA

ZONA GIORNO

Aquests quatre sistemes permeten la realització de
qualsevol tipus de parets rectes i corbes amb blocs
de vidre, ja sigui col·locats en sec (sense morter però
amb silicona) utilitzant Metall, Readyblock i Wallkit,
ja sigui amb suport de l’adequada argamassa
d’ompliment per al sistema Binari.
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UNA NOVA VISIÓ
DEL DISSENY DE
LES AIGÜERES
Atron és una empresa familiar fabricant d’aigüeres
de cuina de ceràmica sintètica.
Amb gairebé 30 anys d’experiència en el sector,
estem presents en tot el territori estatal i comptem
amb un esperit d’internacionalització creixent. Estem
compromesos en el desenvolupament del territori
i apostem en la recerca i incorporació en els nous
processos de matèries primeres ecològicament
de Silestone, principal productor mundial de
superfícies i fogons de marbre, per adaptar-nos a
la seva gamma de colors i poder oferir un producte
coherent i uniforme.

CARACTERÍSTIQUES
• Els diferents sistemes de muntatge estan
protegits i registrats mitjançant el model d’utilitat
200200962, “Disposició millorada per a la
• El disseny està protegit mitjançant la patent de
Model Industrial no 129.925 “Vora superior de
boques d’aigüeres de cuina i/o lavabos de bany”.
• Els nostres productes tenen una garantia de 2
anys sobre qualsevol defecte de fabricació.
• Per a la neteja i manteniment és aconsellable
usar aigua amb sabó aplicada amb una baieta
suau o esponja. No utilitzar fregalls metàl·lics
ni netejadors abrasius, són innecessaris i
perjudiquen tota classe d’aigüeres.

GEA

SEA

IGNIS

OCEAN

PIROS
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BLOC DE VIDRE
VERSÀTIL I
FUNCIONAL
Euro-Glashaus és en l’actualitat l’empresa més
longeva en el sector de distribució de blocs de vidre
en la península ibèrica. El nostre model de distribuir
els millors productes amb excel·lent servei i preus
globals ajustats garanteix satisfacció al mercat.
Oferim una gamma de productes per solucionar les
necessitats dels nostres clients que inclouen peces
especials, colors en massa i injectats, grossors
de 5cm, 8cm, 10cm i 16cm, mesures com 19x19,
24x24, 30x30, 24x11,5, blocs anti-foc, blocs de
major resistència tèrmica, trepitjables senzills i
dobles. A més tenim una gamma àmplia d’accessoris
mosquiteres, morters, varetes, ancoratges especials,
junta de dilatació i el nostre Sistema BlokUp Clips
que facilita la instal·lació de blocs en interiors i
exteriors.
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AIGÜERES AMB
UN DISSENY ÚNIC
Practic està dotada de l’última tecnologia i
necessitats creixents i complexes que requereixen
ser referent, a nivell nacional i internacional, en les
aigüeres inox que es produeixen i comercialitzen
sota la marca PRACTIC. Seguretat, resistència,
adaptabilitat, gamma i servei són qualitats que
atresorem, controlem i ens exigim des dels més
rígids controls interns i externs.

FI VALENCIA 40X40
“VG” B.ENCIM

2S 80X45 ROMA VG

FI LUJO 1SE 84X44 “VG”
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FI ROMA 1S 51 “VG”

FI APOLO 1S 53X40 “VG”
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GRAN VARIETAT
DE PRODUCTES
D’ENCAST
Cata és una empresa especialitzada en
electrodomèstics d’encast. Som capdavanters de
mercat en extracció i oferim una àmplia gamma
de productes d’encast que s’adapten a totes i
cadascuna de les necessitats dels usuaris.

TF 2003 DURALUM

Campana telescòpica en acabat en Inox
antiemprentes DurAlum. Il·luminació d’alta
mesures de 60, 70 i 90 cm.

Potència Màxima:
Nivell sonor Mínim:
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340m3/h
45 dB(A)
C

OMEGA

THALASSA BK

Campana decorativa de paret amb acabat
en Inox. Disponible en mesures de 60, 70
i 90 cm.

Campana decorativa de paret amb acabat en vidre
negre. Amb control tàctil seqüencial de 10 nivells.

Potència Màxima:
Nivell sonor Mínim:

Potència Màxima:
Nivell sonor Mínim:

645m3/h
57 dB(A)
D

regulables en intensitat. Disponible en mesures de
60, 70, 90 i 120 cm.

TDN 603

CI 631

Placa
vitroceràmica
de 3 zones de cocció.
Tenint
una
zona
geganta doble de 210
i 270. Potència total de
5,4kW.

Placa vidre gas de color
negre de 4 zones, 1 foc
auxiliar de 1kW, 2 semi
ràpids d’1,75kW i 1 triple
corona de 3,5kW.

780m3/h
39 dB(A)
A+

IB 603 BK
Placa d’inducció de 3
zones de cocció amb
funció
Booster. Amb
control independent per a
cada zona. Potència total
de 6,6kW.

UME 7007 X

MD 7009 BK

SE 6004 X

Forn
multifunció,
acabat en Inox, de 7
funcions, incorpora
1 guia telescòpica
adaptable a qualsevol
altura. Amb sistema
de neteja per vapor
d’aigua amb l’exclusiu
sistema AquaSmart
de Cata.

Forn multifunció digital
amb acabat en vidre
negre, de 8 funcions, amb
comandaments push pull
escamoteables, incorpora
una
guia
telescòpica
adaptable. Amb sistema
de neteja per vapor d’aigua
amb l’exclusiu sistema
AquaSmart de Cata.

Forn estàtic amb
acabat en Inox, de 4
funcions. Amb porta
panoràmica interior
de fàcil neteja.
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