CATÀLEG GENERAL

TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ, REFORMA i BRICOLATGE

ÍNDEX

MATERIALS

FONTANERIA

CIMENT, CAL, CIMENT RÀPID ........................................ 6

TUBS I ACCESSORIS DE PVC ......................................... 34

ÀRID ENSACAT, ÀRID A GRANEL.................................... 8

EVACUACIÓ DE SÒLS ..................................................... 36

LADRILLERIA, MAÓ CARAVISTA .................................... 9

CANALS DE DRENATGE ................................................. 38

MORTER I FORMIGÓ ENSACAT...................................... 10

CANAL PLÀSTIC .............................................................. 40

PREFABRICAT DE FORMIGÓ, FERRO ............................ 11

ACCESSORIS PER A BANY.............................................. 41

ARGILA EXPANDIDA ....................................................... 12

ACCESSORIS DE PVC ..................................................... 42

MORTER COLA, MONOCAPA,

CANALÓ METÀL·LIC, CANALÓ DE PVC ......................... 45

REJUNTAT, TÈCNIC ......................................................... 14

DIPÒSITS I FOSSES SÈPTIQUES .................................... 48

GUIX, GUIX LAMINAT, ESCAIOLA .................................. 23

FONTANERIA, AIGUA I DEPURACIÓ .............................. 49

TEULA CERÀMICA, TEULA FORMIGÓ ........................... 25
MAÓ REFRACTARI .......................................................... 29
PREFABRICAT DECORATIU ............................................ 30

AÏLLAMENT I
IMPERMEABILITZACIÓ

FERRETERIA

EXPOSICIÓ

LÀMINA ASFÀLTICA, DRENATGE, GEOTEXTIL ......... 52

EINA MANUAL, NIVELLS I MEDICIÓ,

CERÀMICA I GRES .................................................... 124

QUÍMICA PER A LA CONSTRUCCIÓ ......................... 55

TALLADORES DE TAULELL ........................................ 74

GRES EXTRUSIONAT ................................................ 134

LÀMINES EPDM ........................................................ 57

EINA ELECTROPORTÀTIL .......................................... 80

MOSÀIC VITRI ........................................................... 138

AÏLLAMENT TÈRMIC, TERMOREFLECTIU,

EINA DE CONSTRUCCIÓ ........................................... 81

TARIMA FLOTANT, PARQUET ................................... 142

TÈRMIC ACÚSTIC ...................................................... 59

GENERADORS I VIBRADORS .................................... 82

NETEJA I TRACTAMENT DE CERÀMICA .................. 143

LLANA DE VIDRE ....................................................... 60

ADHESIUS I SELLADORS .......................................... 83

PERFILERIA ............................................................... 144

LLANA DE ROCA ....................................................... 61

LUBRIFICANTS MULTIUSOS ..................................... 91

MAMPARES I PLATS DE DUTXA .............................. 146

AÏLLAMENT TERMOREFLECTIU ............................... 62

ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAC QUÍMIC,

SANITARI, AIXETERIA, MOBLES DE BANY,

AÏLLAMENT TÈRMIC .................................................. 63

CARGOLS, ABRAÇADORES ....................................... 92

ACCESSORIS DE BANY ............................................ 153

IMPERMEABILITZACIÓ PLATS DE

DISCS ABRASIUS, DIAMANT,

BLOC DE VIDRE ........................................................ 162

DUTXA DE OBRA ....................................................... 65

BROQUES I CISELLS ................................................. 95

ELECTRODOMÈSTICS .............................................. 165

PLACA IMITACIÓ TEULA, PANELL SANDWICH,

VESTUARI I PROTECCIÓ LABORAL .......................... 98

FIBROCIMENT, POLICARBONAT, POLIÈSTER

BARBACOES, ACCESSORIS, PELLETS ...................... 103

PLACA SOTA TEULA ................................................... 66

PINTURA, CINTES ADHESIVES,
PINCELLS, BROTXES ................................................. 101
FINESTRES PER A TEULATS, CLARABOIES,
PORTES CORREDISSES ............................................ 110
CERCATS .................................................................... 114
FUNDICIÓ, MOBILIARI URBÀ ................................... 115
JARDÍ I TRACTAMENT PER A PISCINES .................... 118

MA
TE
RIA
LS

CIMENT, CAL, CIMENT RÀPID
ÀRID ENSACAT, ÀRID A ORRI
LADRILLERIA, MAÓ CARAVISTA
MORTER OBRA DE PALETA, FORMIGÓ ENSACAT
PREFABRICAT DE FORMIGÓ, FERRO, ARGILA EXPANDIDA
MORTER COLA, MONOCAPA, REJUNTAT, TÈCNIC
GUIX, GUIX LAMINAT, ESCAIOLA
TEULA CERÀMICA, TEULA FORMIGÓ
MAÓ REFRACTARI
PREFABRICAT DECORATIU

MATERIALS | CIMENT, CAL, CIMENT RÀPID

CIMENT CLÀSSIC
CEM II/B-L 32,5 N
PROPIETATS

LA NOVA GAMA
DE CIMENTS

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

CIMENT ESTRUCTURAL
CEM I 52,5 R
CAMPS D’APLICACIÓ
Formigó armat. Formigons pretensats inclosos prefabricats estructurals. Formigó
projectat. Formigó per a desencofrat i 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 pretensat. 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 ara tubs de
formigó o canalitzacions. Formigons de neteja i estabilització de rases. Formigó
armat sotmès a ambients amb 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 42,5 R
CAMPS D’APLICACIÓ
Prefabricats estructurals. Formigó en massa i armat. Formigó projectat.
Formigons ornamentals i / o acolorits. Formigó per a 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 NIVELL 10F
PROPIETATS
Tector Nivell 10F és una pasta autonivellant formulada a base de barreja de
ciments i àrids seleccionats, resines polimèriques i additius que li confereixen
una gran fluïdesa, una excel·lent adherència i un ràpid enduriment més d’un
perfecte acabat.
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CIMENT
CEM II/A-V 42,5 R

CIMENT SULFORESISTENT
CEM I 42,5 R-SR5

CAMPS D’APLICACIÓ

CAMPS D’APLICACIÓ

Formigó pretensat inclosos els
prefabricats estructurals. Formigó en
massa i armat. Formigó projectat.
Formigó per a desencofrat i
descintrat ràpid. Fonamentacions
de formigó armat. Formigons
autocompactants.

Formigó armat i en massa. Formigó
pretensat. Prefabricats estructurals.
Formigó d’alta resistència. Formigons
per desencofrat i descintrat ràpid.
Formigó projectat. Fonamentacions de
formigó armat.

CIMENT ESTRUCTURAL
CEM II 52,5 R

CEM IV/B (V) 32,5 N

CAMPS D’APLICACIÓ

USOS

Formigó armat. Formigons pretesats
inclosos prefabricats estructurals.
Formigó projectat. Formigó per
a desencofrat i descintrat ràpid.
Fonamentacions de formigó armat.
Formigons autocompactants.

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 D’ACABAT
PROYECTABLE

MORTER D’OBRA M-7,5 HIDRÒFUG

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Morter per arrebossat / lliscat
dissenyat, d’ús corrent (GP) o
acolorit (CR), d’acord amb l’actual
norma UNE-EN 998-1 - Part I
Morters per arrebossat i lliscat.
Es disposa de morter gris, blanc o
acolorit, que pot ser mixt de ciment
i calç.

Morter d’ofici de paleta d’ús corrent (G)
de tipus M-7,5 (UNE-EN 998-2).
Es disposa de morters mixtes de
ciment i calç. La variant hidrofugada és
idònia per al seu ús en exteriors.

FORMIGÓ SEC H25

CAL HIDRÀULICA BLANCA NATURAL

DESCRIPCIÓ
Formigó per a petites
fonamentacions, soleres i farcits.
Rehabilitacions en general.
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MATERIALS | ÀRID ENSACAT, ÀRID A GRANEL

ÀRID ENSACAT,
ÀRID A GRANEL
L’àrid està compost 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 para prefabricats.
Àrids per a carreteres.
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LADRILLERIA,
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): 24 x 11,5 x 4 cm.
LH7 (maó buit del 7): 24 x 11,5 x 7 cm.
LH9 (maó buit del 9): 24 x 11,5 x 9 cm.
LH11 (maó buit de l’11): 24 x 11,5 x 11 cm.
Súper mahó 4: 50 x 20 x 4 cm.
Súper mahó 7: 50 x 20 x 7 cm.
Termoargila 14: 30 x 14 x 19 cm.
Termoargila 19: 30 x 19 x 19 cm.
Termoargila 24: 30 x 24 x 19 cm.
Encadellat o bard (de 80): 3 x 2,5 x 80 cm.
Encadellat o bard (de 90): 3 x 2,5 x 90 cm.
Encadellat o bard (de 100): 3 x 2,5 x 100 cm.
Encadellat o bard (de 110): 3 x 2,5 x 110 cm.

L’ús de les diferents mesures de maó, depèn
de la solució constructiva plantejada i les zones
geogràfiques.
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 a la seva
durabilitat i resistència al pas del temps, compleix una
funció decorativa a més de l’estructural.
La hidrofugació és un tractament la finalitat del qual
és protegir la peça ceràmica contra els efectes de la
humitat. Així, el maó caravista pot ser sotmès a aquest
procés amb la finalitat de disminuir la succió d’aigua,
és a dir, reduint significativament la velocitat amb la
qual l’aigua penetra en els capil·lars de la peça.
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MORTER I
FORMIGÓ
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 incorporadores d’aire (aire-abans) per millorar la
treballabilitat 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:
· Adherència suficient a la paleta i capacitat
d’escampar-se amb facilitat, així com a la cara del
maó o bloc.
· Treballabilitat durant un temps suficient que
permeti col·locar correctament les peces i
ajustar-les 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
altres tipus d’esforços com la tracció, la flexió o 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 producte final una alta
resistència a la tracció. És el conegut Formigó Armat.
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PREFABRICAT DE
FORMIGÓ I FERRO
El bloc de formigó és una peça rectangular
prefabricada amb nombroses cel·les de parets primes,
que ho converteix en una peça fàcil de maniobrar
en obra i molt aïllant. S’utilitza principalment en
tancaments i estructures.
Les bigues de formigó són les peces extenses que
suporten les estructures i les càrregues en les obres,
permetent flexibilitat. Les propietats mecàniques i
de durabilitat del formigó al costat de la resistència
a la tracció de l’acer, permet cobrir les tensions de
l’estructura.
Per tipologia, les més usuals són les biguetes
armades i les pretensades i el seu ús depèn del
treball a realitzar.
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MATERIALS | ARGILA EXPANDIDA

ARGILA
EXPANDIDA
Àrid lleuger, aïllant, resistent, natural i incombustible
per recrescuts, farciments, cobertes alleugerides,
aïllaments, drenatges, formigons lleugers i jardineria.
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SOLAT

IMPERMEABILITZACIÓ

MORTERS I
FORMIGONS
LLEUGERS
DE ARGILA
EXPANDIDA
LATERMIX
La gamma Latermix, fruit de 25 anys de
desenvolupaments tècnics, inclou una àmplia varietat
de morters i formigons en sac de prestacions elevades
i certificades, amb base a l’argila expandida especial
hidròfoba Laterlite Plus, per tant lleugers, aïllants i
incombustibles.

RECRESCUT
SUPERLLEUGER AÏLLANT

Ràpids i simples en la posada en obra, permeten
aconseguir prestacions extraordinàries i optimitzades
per a cada tipus d’aplicació.
PRINCIPALS APLICACIONS:

APLICACIÓ DIRECTA DEL ACABAT

solat o impermeabilització sense capes de regularització!

GAMMA LATERMIX CEM

LATERMIX FAST

GAMMA LATERMIX BETON

Formigons superlleugers multiús.
Aïllament i pendents de cobertes,
recrescuts i anivellats en interior i
exterior.

Solera lleugera semiseca d’assecat
ràpid reforçada amb fibres per a
tot tipus de enrajolat, en interior i
exterior.

Formigons lleugers estructurals.
Rehabilitació i reforç de forjats.

· Aïllament i pendents de coberta.
· Soleres i recrescuts lleugers i aïllants en interior i
exterior.
· Reforç de forjats.
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MORTER COLA,
MONOCAPA,
REJUNTAT I
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 cuartejar-se.
El morter de rejuntat 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 específiques,
com per exemple per a la reparació del formigó, per a
la impermeabilització i protecció del formigó, etc.
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H40 SENSE
LÍMITS PEGA
L’IMPOSSIBLE
Gel-adhesiu estructural flexible multiús a força de
l’exclusiu geoligant Kerakoll per al encolat, fins i
tot en condicions extremes, de qualsevol tipus de
material sobre qualsevol suport i per qualsevol ús,
eco-compatible.
Idoni per al GreenBuilding.

H40 SENSE LÍMITS: TREBALLABLE COM UN GEL,
SEGUR COM H40

H40 SENSE LÍMITS: ADHESIÓ ESTRUCTURAL
SEGURA

AVANTATGES DEL PRODUCTE

Innovació tecnològica que uneix fluïdesa sota la plana i
tixotropia capaç d’aguantar el pes del taulell. Assegura,
a la vegada, la cobertura total al 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 adhesius químics.

L’objectiu per als investigadors Kerakoll era realitzar
una adhesió 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
assoleix nous nivells de rendiment per a un adhesiu
de classe C2.

Tixo i fluid
Doble temps obert
Manté la forma
Sense lliscament
Insensible a l’aigua
Baix i alt espessor
Cobertura Total

H40 SENSE LÍMITS: TOTA LA FLEXIBILITAT QUE
NECESSITA

H40 SENSE LÍMITS: INIMITABLE, PEGA
L’IMPOSSIBLE

ECO NOTES

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 treballabilitat i prestacions
ecocompatibles. H40 Sense Límits, l’adhesiu perfecte.

Gràcies a les extraordinàries característiques de 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 treballabilitat. H40 Sense Límits és la
solució Kerakoll per millorar el treball de tècnics
i col·locadors.

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

· 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.
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PRODUCTES DE
FÀCIL APLICACIÓ
SOLUCIONS
POLIVALENTS I
PRODUCTIVITAT
EN OBRA
En Weber, líder mundial en morters industrials amb
prop de 10.000 empleats en més de 50 països, creiem
que el més important en 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 que
viuen en edificis construïts amb els mateixos. Per 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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WEBER.COL FLEX DUOGEL
Morter cola flexible i tixotròpic
porcelànic.

WEBER.COL FLEX² MULTIGEL
Morter cola flexible i tixotròpic
multiusos.

WEBER.COL FLEX³ SUPERGEL
Morter cola flexible I tixotròpic.

· Doble ús: gres porcelànic i
ceràmica sobre ceràmica antiga.
· Tecnologia Colgagel-Tixo: ultrafi,
cremós i tixotròpic.
· Apte per a piscines.
· Formulat amb lligants mixtos
(ciment + resina).

· Flexible i deformable.
· Tecnologia Colgagel-Tixo:
ultrafí, cremós i tixotròpic.
· Tot tipus d’usos i peces.
· Alt contingut en resina.
· Especial façanes.

· Màxima adherència i seguretat.
· Tecnologia Colgagel-Tixo: ultrafí
, cremós i tixotròpic.
· Molt deformable: alt contingut
en resina.
· Especial façanes i zones de
transit intens.

MATERIALES
| Mortero cola,
MORTER COLA, MONOCAPA, REJUNTAT,
TÈCNIC | MATERIALS

M

SISTEMA D’AÏLLAMENT TÈRMIC PER L’EXTERIOR (SATE): COTETERM ETICS
El 35% de les pèrdues de calor d’un habitatge
es deuen a un mal aïllament de les parets,
podent-se evitar des de l’exterior. El gran
avantatge de COTETERM és que sempre
s’instal·la per l’exterior de l’habitatge, evitant
qualsevol tipus de molèstia quotidiana durant
la seva execució, evitant la pèrdua d’espai
interior que en el cas d’aïllar per dins pot ser
de fins a un 7%.
COTETERM és un prestigiós sistema
d’aïllament tèrmic per l’exterior, altament
apreciat pels professionals de la rehabilitació.
Un sistema avalat per més de 35 anys
d’experiència i 2.000.000 m² instal·lats a
Espanya.

LANKO 760
Sistema
de Aislamiento
Térmico
por
el Exterior (SATE): Coteterm ETICS
LANKO€ 730
REVALORIZA
AHORRO
PAREDES
PASIV
TU VIVIENDA
0% FRÍAS
50% ENERGÉTICO
El 35%
de las pérdidas
de calor ETICS
de una
vivienda760
LANKO
REP
FIN
Sistema
de
Aislamiento
Térmico
por
el
Exterior
(SATE):
Coteterm
REVALORIZA
AHORRO
PAREDES
¡A QUÉ ESPERAS!
¡SÉ SOSTENIBLE!
¡COMPRUÉBALO!
LANKO
€ 730
Pasivador
se deben a un mal aislamiento de sus
paredes,de armaduras
TU VIVIENDA
0% FRÍAS Mortero
50% ENERGÉTICO
tixotrópico
PASIV
El
35%
de
las
pérdidas
de
calor
de
una
vivienda frente a la
REP
FIN
REVALORIZA
AHORRO
PAREDES
pudiéndose evitar desde el exterior.y protección
€
¡SÉ SOSTENIBLE!

50%

ENERGÉTICO
¡SÉ SOSTENIBLE!

¡A QUÉ ESPERAS!

¡COMPRUÉBALO!

0%

monocomponente
de
TU VIVIENDA
Mortero
tixotrópico
¡A QUÉ ESPERAS!
¡COMPRUÉBALO!
retracción compensada
monocomponente
de
para la reparación fina y
retracción compensada
nivelación del hormigón.
para la reparación fina y
Resistente a aguas
nivelación del hormigón.
sulfatadas y de mar.
Resistente a aguas
Espesor de 2 a 50 mm
sulfatadas y de mar.
por capa.
Espesor de 2 a 50 mm
EN 1504-3: Clase R2.
por capa.
EN 1504-3: Clase R2.
FRÍAS

www.aislayrehabilitaconcoteterm.com
www.aislayrehabilitaconcoteterm.com
www.aislayrehabilitaconcoteterm.com
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Parexgroup s’especialitza en 3 línies de negoci:

SOLUCIONS
TÈCNIQUES PER
A L’EDIFICACIÓ

R
R

Soluciones para el Tratamiento del Hormigón: Lanko
731
Estructura SR
• Solucions
perRep
a façanes.
LANKO 731
LANKO
732
SOLUCIONS PER AL TRACTAMENT DEL FORMIGÓ: LANKO 731 REP ESTRUCTURA SR
• Solucions
per a col·locació
de
ceràmica.
Mortero
de reparación
estructural
con
inhibidor
Soluciones para el Tratamiento
del
Hormigón:
Lanko
731
Rep
Estructura
SR
•
Solucions
per
al
tractament
del
formigó.
REP
REP
Morter de reparació estructural amb inhibidor
de corrosión, resistente a los sulfatos.
Clase R4 732
LANKO 731
LANKO
inhibidor
ESTRUCTURA
SR Mortero de reparación estructural con
ESTRUCTURA
de corrosió, resistent als sulfats. Classe R4.
REP
REP
de -corrosión,
resistente
los sulfatos.
Clase R4
Con inhibidor
de laacorrosión.
Mortero de retracción
Mortero de retracción
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
· Amb inhibidor de la corrosió.
R4 sSR
eg
- Excelente resistencia al agua
de mar,
se
Cl
25KG

KG

25KG

KG

Mortero tixotrópico de retracción
Mortero tixotrópico
de para
retracción
compensada
compensada para la
la
reparación estructural del
reparación
estructural
del hormigón
hormigón
con inhibidor
con inhibidor de
de
corrosión y resistente a corrosión
y resistente
a los
los sulfatos.
sulfatos.
EN 1504-3:
EN 1504-3: Clase R4.
Clase
R4.

deshielo.

• Conforme a la norma EN 1504-3.
Clase R3 (Repar. estructural).
• Conforme a la norma EN 1504-7.
de
(Protección contra la corrosión
la armadura).

LANKO 731 REP
LANKO
731 REP ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
SR
SR

mar, agua sulfatada
deshielo.
REPARACIÓN
EN 1504-3.
a la normaEN
SOLUCIONES
• Conforme
Clase R3 (Repar. estructural).
EN 1504-7.
• Conforme a la norma
de lalacorrosión.
inhibidor
• Con
corrosión de
contra
(Protección
resistencia al agua de
la armadura).
• Excelente
mar, agua sulfatada y sales de

la

tixotrópico de retracción
Mortero
SOLUCIONES EN REPARACIÓN
reparación
compensada para la
con
estructural del hormigón
la corrosión. y resistente a
• Con inhibidor
dedecorrosión
inhibidor
Clase R4.
agua de
resistencia
ENal 1504-3:
Excelente
•los
sulfatos.
y sales de

-

la

de retracción
Mortero tixotrópico
reparación
compensada para la
con
estructural del hormigón
y resistente a
inhibidor de corrosión
Clase R4.
los sulfatos. EN 1504-3:

O

O

Cl
Co
Co
LANKLANK

ún

a
compensada
para
la
Mortero de retracción
e R4 sedel
g
reparación estructural
as
compensada
para
la
O EN 1504del
hormigón.
-3
LA N Kestructural
reparación
731
ResistenteCTURA
al agua
de mar,
SR
E Nforme a-3
REP ESTRU
hormigón.
N KO
LA
n 1504de
agua
sulfatada y sales
731al agua de mar,
Resistente
rme a
REP ESTRUCTURA SR
deshielo.
nfo
agua sulfatada y sales
de
Espesores de 5 a EN50 mm
1504-7
deshielo.
por capa, y de 80 a 100
Espesores de 5 a EN50 mm
mm en varias capas.1504-7
por 25capa, y de 80 a 100
EN 1504-3: Clase R4.
mm en varias capas.
25
EN 1504-3: Clase R4.

ún

· Excel·lent resistència a l’aigua de mar,
aigua sulfatada i sals de desglaç.
· D’acord amb la EN 1504-3: Classe R4
(Reparació estructural).
· D’acord amb la EN 1504-7 (Protecció
contra la corrosió de l’armadura).
· Excel·lent adherència.
· Excel·lent treballabilitat.
· Elevades resistències mecàniques
inicials i finals.
· Retracció compensada.

-

Con inhibidor de la corrosión. compensada
para
la
agua sulfatada y sales de deshielo.
Mortero de retracción
Excelente resistencia al agua
de mar,estructural del
reparación
Conforme a la EN 1504-3:compensada
Clase R4
para
la
agua sulfatada y sales de deshielo.
hormigón.
(Reparación estructural).
reparación estructural del
Conforme a la EN 1504-3:Resistente
Clase R4al agua de mar,
Conforme a la EN 1504-7 hormigón.
(Protección
(Reparación estructural).
agua sulfatada y sales de
contra la corrosión de la armadura).
Resistente al agua de mar,
Conforme a la EN 1504-7 deshielo.
(Protección
agua sulfatada y sales de
Excelente adherencia.
contra la corrosión de la armadura).
Espesores de 5 a 50 mm.
deshielo.
Excelente trabajabilidad.
Proyectable a máquina
Excelente adherencia.
Espesores
5 a 50 mm.
Elevadas resistencias mecánicas
inicialesde
EN 1504-3:
Clase R3.
Excelente trabajabilidad.
Proyectable a máquina
y finales.
Elevadas resistencias mecánicas
inicialesClase R3.
EN 1504-3:
Retracción compensada.
y finales.
Retracción compensada.

Soluciones para la Colocación de Cerámica: Lanko Porcelánico Extra
LANKO 735
LANKO 782
Adhesivo cementoso
de ligantes
mixtos especial
Soluciones
para laEXTRA
Colocación
de Cerámica: Lanko
Porcelánico
Extra
SOLUCIONS PER A LA COL·LOCACIÓ DE CERÀMICA:
LANKO PORCELÀNIC
REP
RÁPIDO
REP
FLUID
para
la
colocación
de
gres
porcelánico
en782
LANKO 735
LANKO
Adhesiu de ciment de lligants mixtos especial
Adhesivo
cementoso de ligantes mixtos
especial
Mortero monocomponente
Mortero
fluido para
interior y exterior.
REP
RÁPIDO
REP
FLUID
per a la col·locació de gres porcelànic en
para la colocación de gres porcelánico en

• Pavimento
• Soportes de yeso y prefabricados
de yeso.
SOLUCIONES EN COLOCACIÓN CERÁMICA
• Especial gres porcelánico en
interior y exterior.
C2 T.
12004:
•
reformas.
Especial
• EN
• Pavimento nuevo sobre antiguo.

• Soportes de yeso y prefabricados
de yeso.
KG
• Especial gres porcelánico en
interior y exterior.

25

• EN 12004: C2 T.

25KG

LANKLANK
O
O

de
cementosoCERÁMICA
Adhesivo
EN COLOCACIÓN
SOLUCIONES
para la
ligantes mixtos especial
en
de gres porcelánico
colocación
• Especial reformas.
y exterior.
interior
nuevo sobre antiguo.

25KG

· Paviment nou sobre antic.
· Ceràmica sobre suports de guix i
prefabricats de guix.
· Qualsevol tipus de peces ceràmiques,
marbre i granit.

o de
Adhesivo cementos
para la
ligantes mixtos especial
porcelánico en
colocación de gres
interior y exterior.

Adhesivo cementoso deAdhesivo
cementoso
de ligantes
ligantes mixtos
especial
para la mixtos especial para la
colocación de gres porcelánico
colocación
de gres yporcelánico
en interior
exterior. en interior y exterior.

LANKO porcelànic Extra és l’adhesiu definitiu
perquè a més dels usos habituals d’un adhesiu
porcelànic d’altes prestacions permet col·locar:

LANKO PORCELÁNICO
LANKO PORCELÁNICO
EXTRA
EXTRA

Un producte especialment dissenyat per a tots
els treballs de reforma, que simplifica l’elecció
perquè el temps és realment valuós.

de rápido fraguado para la
Mortero monocomponente
reparación de hormigón.
de rápido fraguado para la
Resistente a las aguas
reparación de hormigón.
sulfatadas y de mar.O
K aguas
Resistente
a Nlas
LA
EspesoresPOR
deCELÁ
5 aNICO
70 mm
sulfatadas y de
mar.
A
EXTR
O a
K
N
Recubrible
con
pintura
LA
EspesoresPOR
deCELÁ
5 aNICO
70 mm
las 24 horas.EXTR
A
Recubrible con pintura a
EN 1504-3: Clase R4.
las 24 horas.
EN 1504-3: Clase R4.

25KG

interior i exterior.

la
reparación de elementos
Un
producto
especialmente
diseñado
para
Mortero
fluido
para
la
interior y exterior.
estructurales y recrecidos
todos los trabajos de reforma, que reparación
simplifica lade elementos
Un
producto
diseñado
para
de soleras.
elección
porqueespecialmente
el tiempo es realmente
valioso.
estructurales
y recrecidos
todos los trabajos de reforma, que Excelente
simplifica la
resistencia a la
de
soleras.
Lanko Porcelánico
eses
el realmente
adhesivo
definitivo
elección
porque el Extra
tiempo
valioso.
carbonatación.
Excelente
resistencia a la
porque además de los usos habituales
de un
Espesores
Lanko
Porcelánico
Extra de
es elaltas
adhesivo
definitivode 15 a 50 mm.
carbonatación.
adhesivo
porcelánico
prestaciones
EN 1504-3:
Clase R4.
porque
de unde
Espesores
15 a 50 mm.
permite además
colocar: de los usos habituales
EN 13813: CTF7C50A12.
adhesivo porcelánico de altas prestaciones
EN
1504-3:
Clase R4.
- Pavimento nuevo sobre antiguo
permite colocar:
EN 13813:
- Cerámica sobre soportes de
yeso yCTF7C50A12.
- Pavimento nuevo sobre antiguo
prefabricados de yeso
- Cerámica sobre soportes de yeso y
- Cualquier tipo de piezas cerámicas,
prefabricados de yeso
mármol y granito.
- Cualquier tipo de piezas cerámicas,
mármol y granito.
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enos

Sígu

www.propamsa.es

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 porten més de 85 anys en
el mercat innovant en productes i solucions per a la
construcció.
L’evolució en el mercat ha estat contínua i PROPAMSA
ha dedicat constants i importants inversions en
R+D+I, encaminats sempre a la recerca d’aquests
nous productes per satisfer tant al professional
com a l’usuari final, preocupats amb la utilització de
productes més tècnics i més sostenibles.
El compromís de PROPAMSA per la qualitat de
tots els nostres productes, ens porta a certificats a
laboratoris homologats segons les Normes Europees.

enos

Sígu

www.propamsa.es
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COMPROMÍS
AMB LA
TRANSPARÈNCIA
Mapei, el major productor mundial d’adhesius,
segelladors i productes químics per a la construcció,
posa en marxa una campanya a favor de la
transparència i l’ètica. L’objectiu és contribuir a la
defensa de la qualitat del sector de la química per
a la construcció. El comportament ètic, la recerca
constant de l’excel·lència i la comunicació transparent
són valors intrínsecs de la multinacional i la seva
intenció és compartir-los amb el mercat, els clients, els
proveïdors i tots les persones i organitzacions amb les
que tracta.
Mapei inverteix el 5% de la seva facturació anual
en recerca i desenvolupament, i compta amb
18 laboratoris de R+D repartits per tot el món.
Les 15 línies de productes que comercialitza són
respectuoses amb l’entorn i provadament segures per
a les persones.

ULTRACOLOR PLUS I MAPESIL AC.
Productes inseparables.
Juntes segures a prova de floridures.

34 COLORES

MAPELASTIC
AQUADEFENSE

ECOPRIM GRIP

ADESILEX P9
EXPRESS

PLANITOP
RASA&RIPARA

UTRACOLOR PLUS
MAPESIL AC

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

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

Adhesiu de ciment
ràpid per grés
porcelànic.
3 vegades més
ràpid *

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

Formen el millor
equip per rejuntar i
segellar ceràmica i
sanitaris.

*Que amb una adhesiu no ràpid
de Mapei.
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1

3
2
C

SISTEMA
TRADITERM® EPS

B

Sistema d’aïllament tèrmic exterior basat en el poder
aïllant del poliestirè expandit estabilitzat.
· 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.
· Econòmic i competitiu.
· Homologació Europea segons ETE 07/0054.

4

6

5

7

8

A

A

Traditerm® Perfil d’arrencada.

B

Traditerm® Perfil àngle PVC
amb malla.

C

Traditerm® Tac d’ancoratge.

1

Suport base.

2

Morter Traditerm®.

3

Traditerm® Panell EPS.

4

Morter Traditerm®.

5

Malla Traditerm®.

6

Morter Traditerm®.

7

Fons Morcemcril®.

8

Morcemcril®.

MORTER TRADITERM® GP W2

FONS MORCEMCRIL

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

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,
treballabilitat i adherència al suport.

MORTER TRADITERM® FLEXIBLE

MORCEMCRIL

Morter amb màxima flexibilitat,
per al revestiment dels panells
aïllants (TRADITERM PANELL EPS
i Coteterm PANEL EPS-G) en el
sistema d’aïllament tèrmic exterior
TRADITERM® FLEXIBLE, i com a
reforç en el revestiment de panells de
fusta tipus OSB.

Revestiment decoratiu per al sistema
d’aïllament tèrmic exterior TRADITERM®.
(SATE / ETICS).

NOU PEGOLAND®

PROFESSIONAL

La línia professional és una evolució de la nostra
gamma d’adhesius Pegoland basada en una nova
tecnologia “TECNO-ADAPT”.
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PEGOLAND PROFESSIONAL FLEX
ÈLIT C2 TE S2

PEGOLAND PROFESSIONAL
FLEX C2 TE S1

PEGOLAND PROFESSIONAL C1 TE

· Excel·lent deformabilitat.
· Per a les aplicacions més exigents.
· Col·locació de paviments i revestiments
interiors i exteriors.
· Especialment recomanat per a la
col·locació de façanes, paviments de grans
superfícies i terres de calefacció radiant.
· Apte per a suports de guix o anhidrita.
· Recomanat per a peces de gran format, i
/ o sota espessor.

· Col·locació de paviments
i revestiments interiors i
exteriors.
· Especialment recomanat per
a la col·locació de façanes,
paviments de grans superfícies
i terres de calefacció radiant.
· Apte per a suports de guix o
anhidrita.

· Per a la col·locació de
paviments interiors i exteriors, i
revestiments interiors.
· Apte per a suports de guix o
anhidrita.

MORTER COLA, MONOCAPA, REJUNTAT, TÈCNIC | MATERIALS

SIKAWALL® - 350 ONE STRIKE

SIKAWALL® - 300 READY

Farciment revolucionari lleuger,
premesclat, per a la preparació
de nombroses superfícies
abans de pintar o empaperar.
Basat en l’alta resistència dels
farcits polimèrics lleugers, el
producte supera a les massilles
convencionals en la majoria
d’aplicacions.

Massilla acrílica llista a l’ús per
a arrebossar i allisar paraments
interiors abans de pintar o
empaperar.

SIKAREP® - 214 EXTERIOR

SIKAWALL® - 303 FIBERS

Plaste en pols de ciment per
arrebossar i reparar defectes
exteriors, elements decoratius,
etc. Classe R2.

Massilla acrílica reforçada amb
fibres per reparació i ponteig de
petites fisures en paraments
interiors i exteriors.

SIKAWALL® - 350 ONE STRIKE

SIKAWALL® - 270 RENOVACIÓ

Farciment revolucionari lleuger,
premesclat, per a la preparació
de nombroses superfícies
abans de pintar o empaperar.
Basat en l’alta resistència dels
farcits polimèrics lleugers, el
producte supera a les massilles
convencionals en la majoria
d’aplicacions.

Plaste en pols per a regularització
i arrebossat de paraments
interiors, amb aplicació manual o
projectable.

SIKAWALL® - 275 RÀPID

SIKAWALL® - 280
TERMOAÏLLANT

Plaste ràpid en pols per a
regularització i arrebossat final
de paraments interiors abans de
pintar o empaperar.

EMPLASTRES I
MASSILLES PER A
LA REHABILITACIÓ
D’INTERIORS

Plaste lleuger en pols amb
aïllament tèrmic. Massilla per a
regularització i arrebossat final
de paraments interiors abans de
pintar o empaperar.
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TRIAR GECOL ES
L’APOSTA
SEGURA
Gecol es una empresa amb 40 anys d’experiència i 13
fàbriques en Espanya, lo que garanteix la qualitat de la
seua extensa gamma de productes.
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GUIX, GUIX
LAMINAT,
ESCAIOLA
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 aïllant tèrmic.
Els més comuns segons la seva utilizació son:
· 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 proyectar. 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 treballabilitat. La projecció
d’aquest material es realitza mitjançant una
màquina especial que barreja cadascun dels
elements i els ruixa 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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SOLUCIONS
CONSTRUCTIVES
PER L’AÏLLAMENT
TÈRMIC I ACÚSTIC
Panel-Plac Distribuïdora, S.L. és una empresa
familiar líder en el sector de l’aïllament per a la
construcció i la indústria. Més de quinze anys en
el mercat els avalen. Compten amb magatzems a
Barcelona, Madrid i València, i es pot garantir una
màxima cobertura i servei.
La seva dilatada experiència els permet actuar amb
rapidesa, posant al seu abast una àmplia gamma de
productes al preu més competitiu del mercat.
Compten amb un equip humà professional i
compromès, capaç d’adaptar-se a les seves
necessitats en tot moment.
En Panell-Plac treballen només amb les millors
marques, garantint sempre una qualitat òptima
en els seus projectes d’aïllament en el camp de la
construcció i la indústria.
La satisfacció dels seus clients és la seva major aval.

PLAQUES DE GUIX LAMINAT
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PANELLS DE LLANA DE ROCA

SOSTRES REGISTRABLES
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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. Es
classifiquen en tres tipus en funció de la forma 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 dels
vents dominants, índexs pluviométrics 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 50-60 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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RAISE

ESPECIALISTES
EN TEULADES

the Roof
Un siglo entre tejas

PERFECT TECHNOLOGY
Since 2010

¿QUÉ ES EXTREM-KER®?

Teules Borja fabrica teules ceràmiques a Espanya des
de fa més d’un segle.
En el seu ampli catàleg trobarà tots els models de
teules mixtes, teules planes i teules corbes, així com
una àmplia gamma de peces especials i complements
per a teulades, facilitant la correcta instal·lació de la
seva coberta perquè tingui una llarga vida útil.

PLANEIDAD
MÁXIMA
MUY BAJA
ABSORCIÓN

(< 3%)

LIGEREZA
COLORES
INALTERABLES

El nou sistema d’instal·lació en sec BORJASYSTEM
per teula corba inclou tota la gamma de peces i
accessoris necessaris, sense ús de morter, millorant
considerablement l’eficiència energètica de les
cobertes.

ALTA
RESISTENCIA

The Royal Institute of
the Architects of Ireland

Architect choice awards 2014.
Best exterior building product.

Australia

NOVEDAD 2017
SISTEMA DE INSTALACIÓN DE TEJA CURVA

FLAT 10 - LLEÓ

BS

TECHNICAL

IMPERMEABILIZACIÓN

FIJACIÓN

VENTILACIÓN

GANCHO DE
CABALLETE

BORJASYSTEM

RASTREL DE
CUMBRERA

TEJADOS VENTILADOS Y EFICIENTES

BAJO
CUMBRERA
ROLLO
MULTIUSO
PERFIL
LAGRIMERO

GANCHO
DE FIJACIÓN

TEULA CURVA CELLER ® 50 x 21 - MONTSENY
SOPORTE DE
RASTREL

LÁMINA
IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE
AISLAMIENTO
TÉRMICO

RASTREL
RASTREL PRIMARIO

BARRERA
DE VAPOR

TB-12® - CASTILLA

CINTA BAJO RASTREL

MAYOR EFICIENCIA aumenta el
aislamiento térmico y acústico,
reduciendo el consumo.

MAYOR VENTILACIÓN
que otros sistemas
de colocación.

EVITA CONDENSACIONES
por humedad en la cubierta
(CTE DB-H1).

RESISTENCIA A LAS HELADAS
apto para cualquier
zona climática.

>50% MÁS LIGERO
que la instalación
con mortero.

IDEAL PARA REHABILITACIÓN
por similitud de materiales con
los sistemas tradicionales.

PRODUCTOS NATURALES
madera y cerámica. Sin
amianto ni sustancias tóxicas.

GARANTÍA
de instalación
en nuestras tejas.

Ctra. Llíria a Pedralba km 3 - 46160 Llíria, Valencia, SPAIN - T. +34 96 279 80 14 - F. +34 96 278 25 63 - Email: info@tejasborja.com

TB-12® - NEGRA
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DISSENY
I QUALITAT
EN TEULES
Oferta en teula ceràmica Premium H-SELECTION
(100 Anys de Garantia) i teules tradicionals (35
Anys de Garantia) així com una línea d’accessoris
completíssima per a teulades i coberta inclinada que
aporta un major valor afegit i eﬁciència energètica
a l’habitatge. Considerada per diferents estudis
internacionals com la més eficient evitant la pèrdua de
calor interior.
La teula ceràmica i la coberta inclinada en les seves
diferents versions utilitzades al costat dels accessoris
per a teulades amb microventilació constitueixen el
millor aïllant tèrmic i acústic la qual cosa signiﬁca un
important estalvi energètic amb un producte natural,
de fàcil manteniment, que respecta el medi ambient,
i que perdura en qualsevol climatologia i condicions
atmosfèriques.
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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 al seu jardí.
Cobremurs per a la realització de tancaments: aquests
productes estètics, tècnics i de fàcil col·locació es
converteixen en aliats inevitables per a crear exteriors
elegants, càlids i perennes.
Caixa persiana tipus cofre adaptat. Adaptada a les
obertures a partir de 50 cm (28-30 cm) fins a 520 cm
i a partir de 60 cm (37.5 cm) fins a 520 cm. Bon
rendiment tèrmic: Uc <1W / m².K.

PLAQUETES DE DECORACIÓ

CAIXA DE PERSIANA (COFFRE)
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MATERIALS
REFRACTARIS
DE QUALITAT
DEMOSTRATS
TEIDE REFRACTORY SOLUTIONS neix de la fusió de
les empreses del Grup Pyroterm, sent líder nacional des
de fa més de 60 anys en el sector refractari.
Comptem amb la il·lusió d’un equip de professionals
per millorar constantment i adaptar-se a les necessitats
presents i futures dels seus clients.
Gràcies a la innovació permanent, TEIDE ofereix materials
refractaris de qualitat demostrada i una producció
respectuosa amb el medi ambient per certificacions
internacionals UNE 166002: 2014 i ISO 9001: 2008.

MH - 940

MA - 940

PYROFIRE

Refractari sec per a juntes
d’enduriment hidràulic. Morter
amb ciment.
Temp. de classificació: 1350º.

Refractari sec per a juntes
d’enduriment ceràmic. Morter
sense ciment.
Temp. de classificació: 1200º.

Massilla refractària plàstica
d’enduriment químic a l’aire.
Temp. de classificació: 1200º.

DENSO A1

R.A. “C”

R.A.

Plaques refractàries denses
d’alúmina 35%.
Temp. de classificació: 1350º.

Maó refractari dens d’alúmina 29%.
Temp. de classificació: 1280º.
Format “Tallat 2 x 1.”

Maó refractari dens d’alúmina 29%.
Temp. de classificació: 1280º.
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PREFABRICAT
DECORATIU
Les plaquetes són peces artificials fabricades amb
pedra, ciment, o poliuretà que imiten materials
naturals, a excepció de les plaquetes de pedra natural.
Funcionals i decoratives, et permeten crear ambients,
separar espais, aportar volums… Algunes com les de
poliuretà t’ofereixen, a més, un gran aïllament acústic
i tèrmic.
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L’EXPERIÈNCIA
AL SERVEI
DE LA PEDRA
RECONSTRUÏDA
REVESTIMENT TIMANFAYA
Revestiment de prefabricat de formigó
i aspecte pedra.
Gràndaria multiformat.
Diponible en tres colors. Compta amb
peces especials.
Apte per a interior i exterior.
Fàcil transport.

Son una empresa familiar especialitzada en la
fabricació de productes de formigó estructurals
i ornamentals. Van néixer el 1981 i, després de
dècades de treball constant i innovació, s’han convertit
en un referent en el món de la pedra reconstituïda.
Disposen de plantes de fabricació i magatzems
logístics en diverses zones d’ubicació estratègica que
lis permeten arribar a clients de 48 països diferents
en els 5 continents.
Compten amb una de les més àmplies gammes del
sector: balustres, blocs i totxos cara vista, gelosies,
paviments, rematades de piscina, revestiments,
elements de paisatgisme, pretenent així donar solució
a totes les necessitats constructives.
La majoria dels seus productes estan hidrofugats en
massa, el que els fa més resistents a la humitat i a
la gelada, sent aptes per al seu ús tant en exterior
com en interior.

PAVIMENT TARIFA

REVESTIMENT LONDON

Paravents premsat, semipulit, vist a les quatre cares.
Mesures: 6 x 15 x 70 cm
Tres opcions de col·locació diferents. Hidrofugat en
massa.

Revestiment de prefabricat de formigó i aspecte de maó
rústic. Mesures: 2 x 6,5 x 21 cm
Disponible en tres colors. Compta amb peces especials.
Apte per a interior i exterior. Fàcil col·locació i transport.

El seu sistema de qualitat compta amb el
reconeixement del segell AENOR que lis certifica
com a empresa registrada des de l’any 2003, sent
pioners en comptar amb aquest distintiu en el seu
sector. Aquest reconeixement és fruit d’un treball
constant en la millora i control dels seus productes i el
seu sistema de gestió i servei.
El compromís amb els seus clients sempre ha estat
el d’oferir la millor relació qualitat-servei-preu del
mercat. Per a això observen amb zel una sèrie de
pautes:
· Son productors i distribuïdors dels seus propis
productes.
· Mantenen constant un estoc de la pràctica
totalitat de la seua gamma.
· Disposen de flota pròpia.

TRAVESSA LORCHA

RAJOLA MARO

Pas de jardí de prefabricat de formigó i aspecte de
travessa de tren.
Disponible en diverses mides.
Hidrofugada en massa. Estètica i resistent.

Rajola de prefabricat de formigó. Disponible en diverses
mides. Hidrofugada en massa. Estètica i resistent.

Amb tot això aconseguixen un millor servei i una
ràpida resposta a les demandes dels seus clients,
podent oferir-los la millor garantia possible: la seva.
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TUBS I ACCESSORIS DE PVC
EVACUACIÓ DE SÒLS,
CANALS DE DRENATGE
CANAL PLÀSTIC
ACCESSORIS DE PVC PER A BANY
CANALÓ METÀL·LIC, CANALÓ PVC
DIPÒSITS I FOSSES SÈPTIQUES
FONTANERIA, AIGUA I DEPURACIÓ
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TUBS 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:
· Proveïment i conducció d’aigua i aigua
reutilitzada.
· Sanejament i clavegueram.
· Evacuació d’aigües pluvials i residuals d’edificis.
· Reg i drenatge.
· Aplicacions industrials.
· Conducció de fluids químics, corrosius, àcids,
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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TUBS DE
PVC FLEXIBLE
D’ALTES
PRESTACIONS
Son una empresa espanyola amb més de 20 anys
d’experiència en el 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 fontaneria.
Gràcies a la professionalitat del seu equip, la
confiança dels seus clients i l’aposta constant per
seguir millorant i innovant tant en la seua gamma
de productes com en abarateixment de costos,
Crearplast® és avui una marca líder al sector, tant a
Espanya com en molts altres mercats internacionals
No han perdut mai la seua filosofia empresarial basada
en la qualitat en el tracte humà, proper i empàtic. A
més compten amb el Certificat ISO 9001, una garantia
de qualitat del seu treball.

ACCESORI P.E. FITTING
Àmplia gamma d’accessoris de
polietilè amb fibra de vidre per a
una major resistència.

ACCESSORI D’EVACUACIÓ
EN PVC
Àmplia gamma d’accessoris
d’evacuació en PVC des de
diàmetre 32-400. Nombrosos
articles i mesures amb marcat
UNE.

SIFÓ

EMBORNAL

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

Àmplia gamma d’embornals,
calderetes i reixetes d’evacuació
en pvc, polipropilè i
acer inoxidable.
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EVACUACIÓ
DE SÒLS
Els sistemes d’evacuació són una part important d’un
edifici i quan funcionen correctament ningú repara en
elles, no obstant això, quan donen problemes (fugides,
sorolls excessius, males olors, etc.), les reparacions
solen ser costoses i de difícil execució.
La correcta selecció dels materials a emprar i la
seva cuidada instal·lació, ens evitarà desagradables
problemes futurs. La finalitat d’una xarxa d’evacuació
és la de conduir cap a l’exterior de l’edifici les aigües
pluvials i residuals sense causar molèsties, humitats,
sorolls ni males olors als ocupants dels habitatges.
Un sistema d’evacuació està compost pels següents
elements: derivacions, baixants i col·lectors.
Per a això el CTE disposa que:
· Han de disposar-se tancaments hidràulics en
la instal·lació que impedeixin el pas de l’aire
contingut en ella als locals ocupats sense afectar
al flux de residus.
· Les canonades de la xarxa d’evacuació han de
tenir el traçat més senzill possible, amb unes
distàncies i pendents que facilitin l’evacuació
dels residus i ser autolimpiables. Ha d’evitar-se
la retenció d’aigües en el seu interior.
· Els diàmetres de les canonades han de ser els
apropiats per transportar els cabals previsibles
en condicions segures.
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SISTEMES
DE DRENATGE
INNOVADORS
I SOSTENIBLES
Amb més de 30 anys d’experiència en el mercat,
ACO Iberia lidera el sector del disseny, fabricació
i comercialització de productes per al drenatge,
pretractament, atenuació i infiltració d’aigües pluvials,
industrials i sanitàries en els sectors d’obra civil,
urbanisme (SUDS), indústria i edificació.
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, Hostaleria i Col·lectivitats
i DIY.

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
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EMBORNALS
I CANALS
A MESURA
CAINOX, present al mercat espanyol des de fa més de
25 anys, està especialitzat en sistemes de drenatge en
acer inoxidable. La seva àmplia gamma de productes
estàndard i la fabricació a mesura són dues de les
característiques que han fet de la marca CAINOX un
nom de reconegut prestigi en el seu sector.
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EMBORNALS PREMIUM
Ref. 086

EMBORNALS DISENY ECO
Ref. 510

· Sifó extraïble (se subministra
amb o sense sifó).
· Mesures: 10 x 10mm I
15 x 15mm.
· Reixa per a peus descalços ideal
per a zones de dutxa i lavabos.
· Màxima higiene.

· Embornal sifónic amb gran
cabal d’evacuació.
· Mesures: 30 x 30mm.
· Especialment dissenyat per
a cuines industrials, zones
de terrasses, patis...
· Preus molt competitius.

TELA IMPERMEABILITZANT SKY

CANAL BÀSIC
Ref. 490.070

· Membrana de 3 capes.
· Múltiples aplicacions en interior
i extrerior: plats i parets de
dutxa, zones humides interiors,
cobertes planes, piscines,
terrasses, balconades...
· Accessoris per a cantonades
disponibles.

· Canal de dutxa sifónica.
· Sifó extrapla de baixa altura.
· Reixa reversible: acabat
rellenable o llis.
· Se subministra
amb tela SKY per a
impermeabilització.

CANALS DE DRENATGE | FONTANERIA

CANALS DE
DRENATGE ULMA
ARCHITECTURAL
SOLUTIONS
Solucions en canals de drenatge superficial per a tot
tipus de necessitats en formigó polímer i composite.
ULMA Architectural Solutions, especialista en
sistemes prefabricats per a drenatge, ofereix una
àmplia gamma de solucions per a recollida superficial
d’aigües pluvials, per a tot tipus d’aplicacions i classes
de càrrega segons la Norma EN-1433.
www.ulmaarchitectural.com

CANALS DE DRENATGE EN COMPOSITE HYDRO
Lleugers, econòmics i compatibles amb un gran nom de reixetes.

ÀMPLIA GAMMA D’EMBORNALS
INOXIDABLES
Àmplia gamma d’embornals domèstics
ajustables a tot tipus de necessitats i a
les exigències de cada projecte.

CANALS EN FORMIGÓ POLÍMER PER A ZONES PER ALS VIANANTS
Ideals per a jardins, zones d’esbarjo, places i parcs.
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ARQUETES,
TAPES,
CANALETES,
EMBORNALS

ARQUETA MONOLÍTICA

ARQUETA MONOLÍTICA

TAPA REFORZAÇA AMB ANSA

Mesures: 20x20, 30x30, 40x40,
55x55

Mesura: 70x70

Mesura: 70x70

MARC PER A TAPA

TAPA AMB ANSA

TAPA SIFONADA

Mesura: 70x70

Mesures: 20x20, 30x30, 40x40,
55x55

Mesures: 30x30, 40x40, 45x45,
55x55

CANALETA EN PE-HD

CANALETA PEGASUS PLUS NEGRA

CANALETA PEGASUS PLUS GRIS

Mesura: 13h x 9,5 x 100

Mesura: 13h x 7,5 x 100

Mesura: 13h x 7,5 x 100

REIXETA GALVA COBREIX VORA

REIXETA AMB CLIP GRIS

REIXETA AMB CLIP GRIS

Mesura: 13 x 100

Mesura: 100 x 13

Mesura: 100 x 13

TER07 - 1342I EMBORNAL SIF.
LATERAL REBAIXAT EN ABS I
REIXETA AMB MARC INOX.

TER07 - 1342 EMBORNAL SIF.
LATERAL REBAIXAT EN ABS I
REIXETA AMB MARC P.P.

TER07-1340 EMBORNAL SIF. EIXIDA
LATERAL AMB REIXETA I MARC P.P.

Mesura: 15 x 15

Mesura: 15 x 15

TER07-1340I EMBORNAL SIF. EIXIDA
LATERALAMB REIXETA I MARC INOX

Mesura: 10 x 10

Mesura: 10 x 10

TER01 - 1310G EMBORNAL SIF. VERTICAL
TER01 - 1312G EMBORNAL SIF. VERTICAL
TER01 - 1315G EMBORNAL SIF. VERTICAL
TER01 - 1320G EMBORNAL SIF. VERTICAL
TER01 - 1325G EMBORNAL SIF. VERTICAL
TER01 - 1330G EMBORNAL SIF. VERTICAL

40

Mesura: 10 x 10
Mesura: 12,5 x 12,5
Mesura: 15 x 15
Mesura: 20 x 20
Mesura: 25 x 25
Mesura: 30 x 30

TER07 - 1345IT EMBORNAL SIF. 4
EIXIDES AMB MARC I REIXETA INOX
Mesura: 11,5 x 11,5
TER07 - 1346IT EMBORNAL SIF. 4
EIXIDES AMB MARC I REIXETA INOX
Mesura: 15 x 15

ACCESORIOS
ACCESSORIS PARA
PER ABAÑO
BANY || FONTANERÍA
FONTANERIA

KIT
+ TAPA
LISA
KITAQUETA
ARQUETA
+ TAPA
LLISA

MODELO
DUALFLESS
FLESS
MODEL DUAL
Codo
90º.
Colze 90º.
Extensión:
mínimo
230
mm
Extensió: mínim
230
mm
- máximo
370mm.
mm.
màxim 370

MODELO
GRECIA
MODEL GRECIA

MANGUITOS
CONEXION
WC
MANIGUETS
CONNEXIÓ
WC
Extensibles
/
comprimibles.
Extensibles / comprimibles.
Varias
longitudes.
Diverses
longituds.

MODELO
MANCHESTER
MODEL MANCHESTER

MODELO
ELBOWFLESS
FLESS
MODEL ELBOW
Codo
45º.
Colze 45º.
Extensión:
mínimo
190
mm
Extensió: mínim
190
mm
- máximo
270mm.
mm.
màxim 270

MODELO
LITU
MODEL LITU
Sumidero
ducha
Embornal dutxa
Altura:
Altura:62
62mm.
mm.
Capacidad
desagüe: 32
Capacitat desguassi:
32l /min.
l /min.
Salida
horizontal.
Sortida horitzontal.
Rejilla
Acero
Inoxidable,
con
aro
y
Reixeta Acer Inoxidable, amb
cèrcol
llave
i clauajuste.
ajust.

GARAGE
GARAGEPACK
PACK--4ALL
4ALL
Kit
completo
formado
por :
Kit complet format
per:
33Canales
PE/HD
/ 70.
Canals PE
/ HD1000
1000-1070.
33Rejillas
Acero
Reixetes
AcerGalvanizado
GalvanitzatóoPE/HD.
PE /
1HD.
Kit 1
deKit
Cierre
+
2
Tapas
:Ø
110 / ØØ
de Tancament +
2 Tapes:
75
mm.
110 / Ø 75 mm.

MODELO
ARIZONA
MODEL ARIZONA
Válvula
Antirretorno
para
suseva
Vàlvula antirretorn per
a la
instalación
Horizontal,
instal·lació en
enTubo
tub horitzontal,
protección
eficaz assegura
asegura las
protecció eficaç
les
estancias
situadasaen
plantas
estades situades
leslas
plantes
bajas
contra
las
inundaciones
baixes contra les inundacions
causadas
reflujo
aguas
causadespor
pel el
reflux
dede
leslas
aigües
pluviales,
residuales,
roedores,
pluvials, residuals,
rosegadors,
cucarachas
y
los
malos
olores.
paneroles i les males olors.

LÁMINA
LÀMINA
Lámina
Làminageotextil
geotèxtilimpermeabilizante,
impermeabilitzant,
alta
fácil
dede
altaresistencia
resistènciaala agua
l’aigua
fàcil
cortar
instalar.
tallar ieinstal·lar.

CANALETA
CANALETANICE
NICE1000/50
1000/50
Canal
de
1
m
con rejilla
ded’acer
acero
Canal d’1 m amb
reixeta
galvanizado.
galvanitzat.

SIFÓN
CONREGISTRE
REGISTRO
SIFÓ AMB

MODELO
KARACHI
MODEL KARACHI
Caldereta
Terraza.
Calderetasifónica
sifònicaPVC
de PVC
Terrassa.
Salida
Vertical
- Horizontal.
Sortida
Vertical
- Horitzontal.

MODELO
JAKIR
MODEL JAKIR
Sumidero
sifón
con
Embornal terraza,
terrassa,
sifó seco
sec amb
Anti-retorno
Anti-tornadapor
permembrana.
membrana.
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sustitución
sistemas
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LA INNOVACIÓ
EN TOT EL CICLE
DE L’AIGUA
Adequa és l’empresa del grup COEMAC dedicada
al cicle de l’aigua, al seu canalització i aprofitament.
El seu equip d’experts porta més de 100 anys
liderant la gestió sostenible de l’aigua, apostant
sempre per l’eficiència energètica, la qualitat de
vida i la importància de l’estalvi de l’aigua per a la
sostenibilitat. Adequa aporta sistemes innovadors
per a la recollida i conducció de l’aigua en múltiples
aplicacions: canalització i evacuació en edificis,
drenatge urbà i xarxes de sanejament públic,
proveïment d’aigua potable, distribució d’aigües
regenerades i reg.
Adequa també exerceix una tasca d’assessorament i
suport en els sectors de l’enginyeria, gestió de l’aigua,
construcció i distribució de materials per oferir als
seus clients solucions adequades i personalitzades a
les seves necessitats.
L’empresa posseeix les certificacions ISO 9001 i ISO
14001 d’AENOR i IQNet i pertany a ANAIP (Associació
Espanyola d’Industrials de Plàstics) des d’on col·labora
activament en la millora dels estàndards de qualitat del
seu mercat.
Adequa compta amb marques de reconegut prestigi,
entre les quals destaquen:
AR®: Sistema d’evacuació insonoritzada amb altes
prestacions de comportament ignífug.

El Sistema d’Evacuació Insonoritzat AR® ha estat dissenyat amb la màxima reducció de nivells acústics en l’evacuació
de fluids en xarxes (19dB per a un cabal de 4 l / s) i amb un excel·lent comportament enfront del foc (classificació B-sl,
d0 ). Per això compta amb els certificats NFMe, UNE EN ISO 9001 i 14001, AENOR UNE EN 1453 i 13501.

SANECOR®: Solució integral per a xarxes de
sanejament urbà de màxima estanquitat i durabilitat.
URATOP®: Nova generació de canonades plàstiques
que millora les prestacions de les tradicionals
canonades de pressió per un innovador procés
d’orientació molecular.

42

CALDERETES
Compten amb mesures
des 100x100 a 300x300,
amb sortides verticals
i horitzontals i una
àmplia superfície per
a la fixació de làmines
impermeabilitzants.
Disposen d’una àmplia
gamma d’embornals
d’interiors aptes per a l’ús
domèstic.

CANALETA
Estan fabricades en PVC,
assegurant la connexió
amb les canonades
mitjançant els adhesius
estàndards. Estan
encadellades i poden tallarse i unir-se entre elles amb
adhesius PVC. Compten
amb una àmplia gamma de
reixetes en PP, certificades
en A-15 tipus I i reixetes
de fosa certificades en
C-250 tipus M.

ARQUETES
Compten amb entrades
a diferents altures i
amb pendent interior a
tres aigües per afavorir
l’evacuació. Les tapes
estan marcades amb les
entrades dels tubs dels
baixants. Estan disponibles
en quatre mesures amb
els seus corresponents
tapes i accessoris.

CANALÓ
L’òptima capacitat
hidràulica i màxima
resistència a la corrosió,
els xocs tèrmics i
les radiacions UV els
converteixen en una
opció indispensable en
qualsevol edificació que
aposti per la qualitat i el
disseny. El canaló Plunia
té una estètica d’acord
als estils constructius
actuals.

ACCESSORIS DE PVC | FONTANERIA

FABRICANT
D’INNOVACIÓ
Expert en equipament sanitari, Wirquin desenvolupa i
fabrica productes innovadors. La missió de Wirquin és
millorar el confort i la higiene en vàters, banys i cuines
proporcionant solucions que estalvien aigua, espai i
temps als usuaris finals.
Univers WC: cisternes encastades i plàstiques,
mecanismes i flotadors, tapes WC, maniguets WC.
Univers EVACUACIÓ: dutxa italiana, dutxa, banyera,
pica, lavabo i bidet, magicoudes, accessoris.
Sempre a l’vanguardua de la innovació, el Grup
dissenya cada any 10 nous productes que faciliten el
dia a dia dels particulars, milloren el rendiment dels
professionals i augmenten la rotació dels productes a
les botigues.

2017: Wirquin celebra els seus 40 anys!
Wirquin és una empresa familiar fundada per la família
WIRQUIN durant els anys 50 a Nantes (França).
El seu origen comença com a distribuïdor de
productes de sanejament i fontaneria, però és en l’any
1977 que es constitueix WIRQUIN PLASTIQUES S.A.
convertint-se en fabricant francès especialitzat en
injecció de plàstic. Durant l’any 2017, Wirquin celebrarà
els seus 40 anys amb moltes novetats i sorpreses ...

SLIM PRO BRIDA
METÀL·LICA

CANALETA VENISIO SLIM

MANIGUET WC MINI

TAPA WC CHUT

AIXETA FLOTADOR
TOPY

MECANISME WC
QUICK FIT

MAGICOUDE
UNIVERSAL

DESGUÀS LAVABO
NANO 6.7.
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ARQUETES,
TAPES,
CANALETES,
EMBORNALS
JIMTEN, és una empresa fabricant de
subministraments de fontaneria que compta amb més
de 50 anys d’experiència en el sector. Fabricants d’una
gran varietat de materials i peces per a la fontaneria:
sifons, fitting, trituradors, vàlvules de desguàs.
El 1965 un grup d’emprenedors, van decidir iniciar
l’aventura de substituir els sifons de plom de l’època
per altres fabricats en materials plàstics, de fàcil
instal·lació i amb més prestacions, donant així origen
a Jimten.
Des de llavors, Jimten ha evolucionat al mateix temps
que les necessitats dels seus clients, passant de ser
una petita empresa familiar, a l’empresa sa global, líder
en la fabricació i distribució de solucions de plàstic
per a la conducció de fluids que és avui dia, capaç de
respondre amb rapidesa i seguretat a les exigències
d’un entorn, cada vegada més competitiu.
Per això, cada un dels empleats de Jimten, donen la
benvinguda a un futur ple de nous i majors reptes, que
lis exigeix romandre en contínua evolució, perquè res
interfereixi entre ells i els seus clients.
SER LA MARCA PROFESSIONAL DE REFERÈNCIA
PER ALS PROFESSIONALS AMB ELS
PROFESSIONALS.
Que cada dia confien en els seus productes, passa
pel constant assessorament i suport a la posada
en marxa i control de projectes en què intervenen
els seus productes. Mitjançant un equip dedicat de
professionals amb una llarga trajectòria i sobrada
experiència.

MECANISME 3G
S’adapta, de forma ràpida i
senzilla a tots els vàters de
tanc baix del mercat.

S-585
Aixeta ﬂotador DUAL
Adaptable a qualsevol
cisterna.

S-751 CANALETA LINNUM SORTIDA ORIENTABLE
Ample: 50 mm en diferents longituds amb sortida
orientable. Sifó extraïble.
Sortida 45 ° orientable PP mascle 40/50 mm.
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S-578
Orifici: 90 mm
Sortida: 40/50 mm

S-578
Orifici: 62 mm
Sortida: 40 mm

S-578
Orifici: 52 mm
Sortida: 40 mm

S-651 CANALETA LINNUM
Ample: 50 mm en diferents longituds. Sifó
extraïble amb vàlvula de ventilació. Sortida
horitzontal 40H / 50M mm encolar.

CANALÓ METÀL·LIC, CANALÓ PVC | FONTANERIA

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:
·
·
·
·
·

Coure.
Zinc.
Alumini.
Acer prelacat i galvanització.
PVC.
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Canalons, Baixants i
Accessoris Metàl·lics

CANALONS,
BAIXANTS
I ACCESSORIS
MESURES CANALONS

61
105

72

86

127

DESENVOLUPAMENT
250

153

DESENVOLUPAMENT
280

DESENVOLUPAMENT
330
150
75

55
85

98

120
105

DESENVOLUPAMENT
250

DESENVOLUPAMENT
330

DESENVOLUPAMENT
330

MESURES TUBS BAIXANTS

Ø 100
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Ø 80

• Canalons
• Biaix
• Juntes de Dilatació
• Tapes
• Palometes
• Tirants
• Suports
• Baixants
• Tub atrompetat
• Sortides Universals
• Sortides Simples
• Cubetes Recollida
• Colzes
• Abraçadores
• Maniguets
• Reducció
• Coladors
• Gàrgoles
• Elements per a Cobertes
• Teules, Xapes i Accessoris
• Claus, Cargols
• Altres articles

en Coure
Zinctitani
Precalat i
Galvanitzat

CANALÓ METÀL·LIC, CANALÓ PVC | FONTANERIA

EVACUACIÓ
D’AIGÜES
PLUVIALS
EFICIENT
I DE FÀCIL
INSTAL·LACIÓ

ALUMINI CLÀSSIC-ÒXID
· Canalons, baixants i accessoris en alumini lacat.
· Disponible en color coure classic, coure òxid i gris metallic.
· Excel·lent resistència natural de l’alumini a l’oxidació
amb característiques inalterables en el temps.
· Lleugeresa en el maneig i fàcil instal·lació.
· El material amb la millor relació QUALITAT-PREU.

TERMINAL BAIXANT 2 MM
· Tub reforçat per al tram final de la baixant, fabricada
amb tub de 2 mm d’espessor.
· Resistent a cops, evita obstruccions en la baixant.
· Disponible en acer galvanitzat, i en acer prelacat
marró, blanc i negre.

BANDA IMPERMEABILITZANT EPDM
· Banda impermeabilitzant autoadhesiva de cautxú EPDM
reforçat interiorment amb malla d’alumini.
· Adhesiu: Butil.

BANDA ALU WAVE
· Banda autoadhesiva base butil protegida amb film
d’alumini reforçat, amb un tractament crepped que
permet una elongació de fins a un 60%.
· Aquest producte, novetat al mercat, permet aplicacions
en careners, finestres, teulades i xemeneies.
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DIPÒSITS,
RECUPERACIÓ
AIGUA DE PLUJA
I TRACTAMENT
D’AIGÜES
RESIDUALS
GRAF disposa d’una gamma àmplia i completa de
solucions sostenibles per a l’aigua.
DIPÒSITS
·

Soterrats - Exteriors - Aigua potable - Flexibles
RECUPERACIÓ AIGUA DE PLUJA.

·

Sistemes complets: dipòsit, ﬁltre i equip de bombament
TRACTAMENT AIGÜES RESIDUALS.

·

Depuradores d’oxidació total - Fosses ﬁltro i fosses
sèptiques - Separadors de greixos.

DEPURADORA ONE2CLEAN DE 1 A 18 HE
TECNOLOGIA DE DEPURACIÓ SBR ADVANCED
Depuració en un dipòsit d’una sola càmera, 1 cicle
continu de tres etapes: oxidació, decantació i extracció
de l’aigua depurada. Mínim consum d’energia,
equip ﬁable i molt silenciós, sense bombes ni
elements elèctrics a l’interior del dipòsit. Costos de
manteniment molt reduïts.
PACK CARAT/PLATIN GARDEN CONFORT PLUS DE
1.500 A 26.000L
Sistema integrat: tots els elements es troben dins el
dipòsit. Bomba submergible. Triple sistema de filtració:
cistella, sabata i captació flotant. Unitat de control i
sensor de nivell per assegurar el reg en cas de manca
puntual d’aigua de pluja.
Estalviar fins al 50% d’aigua potable i tenir aigua
gratuïta per als usos no potables: WC, rentadora,
neteja i reg.
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SAPHIR

ERDTANK

CRISTALL

CARAT S

CARAT XL

CARAT XXL

PLATIN

FONTANERIA, AIGUA I DEPURACIÓ | FONTANERIA

SOLUCIONS
COMPLETES PER
L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
I UNA ÒPTIMA
GESTIÓ DE
L’AIGUA
Global Plastic, S.A, la central del grup Roth a
Espanya va arribar al mercat espanyol en els anys 90,
amb els dipòsits Rothalen i Roth Duo System, per a
emmagatzematge de gasoil. La seva forta evolució va
fer necessària l’existència d’una planta de producció
a Tudela (Navarra), on es fabriquen tota mena de
dipòsits per a gasoil, aigua i depuració. Roth s’ha anat
adaptant al mercat, introduint a més la climatització
per terra radiant, energia solar tèrmica, fontaneria,
i altres dipòsits per emmagatzematges especials
(gamma industrial), oferint solucions completes per a
l’eficiència energètica.
Es tracta, per tant, d’un desenvolupament cap al futur
apostant per treballar en productes respectuosos amb
l’entorn. Des d’aquest plantejament, Roth ofereix
en l’actualitat solucions completes per a l’eficiència
energètica i una òptima gestió de l’aigua.
Actualment, a més de la fàbrica i oficines centrals
ubicades a Tudela (Navarra), disposen de magatzems
reguladors a Madrid i València, per oferir un millor
servei logístic.

QUADROLINE
Acumulador de fibra de composite
per a aigua calenta resistent a la
pressió i temperatura.

GRAPA E
En combinació amb la doble pua,
que permet una inserció i subjecció
perfecta de la grapa a la placa, fan
d’aquest sistema el més còmode,
eficient i segur.

TWINBLOC
Sistema d’emmagatzematge d’aigua
pluvial per al seu posterior ús en
reg de jardins, neteja de vehicles,
ompliment de piscines, etc.
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AÏ
LLA
ME
NT

LÀMINA ASFÀLTICA, DRENATGE, GEOTEXTIL
QUÍMICA PER A LA CONSTRUCCIÓ
LÀMINES EPDM
AÏLLAMENT TÈRMIC, TERMORREFLECTIU, TÈRMIC-ACÚSTIC
IMPERMEABILITZACIÓ DE PLATS DE DUTXA
LLANA DE ROCA, LLANA DE VIDRE
IMPERMEABILITZACIÓ DE PLATS DE DUTXA
PLACA IMITACIÓ TEULA, PANELL SANDWICH,
PLACA FIBROCIMENT, PLACA POLICARBONAT, PLACA
POLIÈSTER, PANELL SANDWICH DE FUSTA

AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ | LÀMINA ASFÀLTICA, DRENATGE, GEOTEXTIL

LÀMINA
ASFÀLTICA,
DRENATGE,
GEOTEXTIL
La làmina asfàltica és un element
d’impermeabilització elaborat a partir de betum asfàltic
que li confereix la seva capacitat impermeabilizante.
Per a cobertes aporta una sèrie d’avantatges de suport
i resistència, així com uns acabats confortables i
habitables en cobertes.
El geotextil és una malla composta per fibres
sintètiques les funcions principals de les quals es
basen en la seva resistència mecànica a la perforació i
tracció, i a la seva capacitat drenante.
Com a element de drenatge, existeixen membranes
drenantes nodulares de polietilè d’alta densitat
(HDPE).La seva principal aplicació és:
· La protecció de la impermeabilització i el drenatge
de murs i soleres.
· 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. En les nostres
instal·lacions trobarà una gamma de productes
dissenyats específicament per solucionar les
exigències d’aïllament acústic en l’edificació, tant a
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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La gama de productos incluye lo siguiente:

-Pinturas ypara
resinas
impermeabilizantes
-Productos
el aislamiento
acústico
-Geotextiles
-Pinturas y resinas impermeabilizantes
-Productos
paraelelaislamiento
aislamiento
acústico
-Drenajes
-Productos para
térmico
-Geotextiles
-Productosauxiliares,
para el aislamiento
acústico
-Productos
accesorios
y complementos
-Drenajes
-Geotextiles
-Productos
-Drenajes auxiliares, accesorios y complementos

-Láminas
asfálticas y sintéticas
para impermeabilización
AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ | LÀMINA
ASFÀLTICA,
DRENATGE,
GEOTEXTIL
-Productos para el aislamiento térmico

beria Sl

resa industrial al servicio de los sectores de
rehabilitación, distribución y obra civil, con
istemas adaptados a las diferentes necesidades.
roductos incluye lo siguiente:
álticas y sintéticas para impermeabilización
sinas impermeabilizantes
ara el aislamiento térmico
ara el aislamiento acústico

-Productos auxiliares, accesorios y complementos

uxiliares, accesorios y complementos

LUS es una lámina impermeabilizante de
vado con polímeros plastómeros APP con
dad a bajas temperaturas de -10ºC, con
de fieltro de poliéster (FP) o fieltro de
cabado gofrado con film termofusible en
rior y un acabado liso en la superior.

no extruído (XPS) EFYOS es el producto
l aislamiento de edificios en cualquier
ca, ya que proporciona un aislamiento
mo contra el frío y el calor. Todos los
EFYOS cumplen con el nuevo Código
a Edificación (CTE).

QUALITAT
I CONFIANÇA
EN IMPERMEABILITZACIÓ I
AÏLLAMENT
TECSOUND®
es
una
lámina
sintética
insonorizante de alta densidad, sin asfalto, para
aplicación
como
elemento
aislante
/
amortiguante en cubiertas metálicas, suelos y
otros elementos constructivos.

TEXFON es lámina de fieltro de poliester no
tejido sobre soporte bituminoso para el
aislamiento al ruido de impacto. TEXFON es una
lámina de aislamiento a ruido de impacto para
suelos, formada por un fieltro no tejido de
poliéster de alta tenacidad unido a una
protección bituminosa.

TEXTOP
es
una
resina
de
impermeabilización líquida de bitumenpoliuretano para la impermeabilización de
petos , puntos de encuentro y zonas
dificiles. TEXTOP contiene agentes anti
raíces que impiden la penetración de las
raíces a través de la impermeabilización.

MOPLY
una lámina impermeabilizante de
MOPLY N
N PLUS
PLUS es
| ASFAPLUS
MOPLYaditivado
N PLUS |con
ASFAPLUS
és una
làmina
betún
polímeros
plastómeros
APP con
MOPLY
N
PLUS
es
una
lámina
impermeabilizante
de
impermeabilitzant
betum
additivat
amb
MOPLY
N PLUS es
una
lámina
impermeabilizante
de con
una
flexibilidad
a de
bajas
temperaturas
de -10ºC,
betún aditivado
conAPP
polímeros
plastómeros
APP con
polímers
plastòmers
amb
una
flexibilitat
a
betún aditivado
con polímeros
plastómeros
con de
armadura
de fieltro
de temperaturas
poliéster
(FP)deoAPP
fieltro
una
flexibilidad
bajas
-10ºC,
baixes
temperatures
de -10ºC,
amb armadura
deconcon
una flexibilidad
aabajas
temperaturas
de
-10ºC,
poliester,
acabado
gofrado
con
film(FP)
termofusible
en
feltre
de
polièster
(FP)
o
feltre
de
polièster,
acabat
armadura
de
fieltro
de
poliéster
o
fieltro
armadura
de fieltro
de poliéster
(FP)
o fieltro de de
su
caraamb
inferior
ytermofusible
un acabado
lisola en
latermofusible
superior.
gofrat
film
seva
cara
poliester,
acabado
gofrado en
con
film
en
poliester, acabado gofrado con film termofusible en
inferior
un
acabat
llis acabado
en la superior.
su
carai inferior
inferior
un
liso
la superior.
su cara
yyun
acabado liso
enen
la superior.

TECSOUND®
es
una
lámina
sintética
TECSOUND®
TECSOUND®
ésde
unaalta
làmina
sintètica
insonorizante
densidad,
sininsonoritzant
asfalto, para
TECSOUND®
es
una
lámina
sintética
d’alta
densitat,
per aplicació
com
TECSOUND®
es sense
una asfalt,
lámina
sintética
aplicación
como
elemento
aislante
/
de amortiguant
alta densidad,
sin
asfalto, para
ainsonorizante
element
aïllant
en
cobertes
insonorizante
de
alta /densidad,
sin asfalto,
para suelos y
amortiguante
en
cubiertas
metálicas,
aplicación
como
elemento
/
metàl·liques,
terres
i altres
elements
constructius.
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Soprema Iberia SLU és una empresa industrial
al servei dels sectors d’edificació, rehabilitació,
distribució i obra civil, amb productes i sistemes
adaptats a les diferents necessitats.
La gamma de productes inclou el següent:
· Làmines asfàltiques i sintètiques per a
impermeabilització.
· Pintures i resines impermeabilitzants.
· Productes per a l’aïllament tèrmic.
· Productes per a l’aïllament acústic.
· Geotèxtils.
· Drenatges.
· Productes auxiliars, accessoris i complements.
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Es una empresa industrial al servicio de los sectores de
edificación, rehabilitación, distribución y obra civil, con
productos y sistemas adaptados a las diferentes necesidades.
La gama de productos incluye lo siguiente:
-Láminas asfálticas y sintéticas para impermeabilización
-Pinturas y resinas impermeabilizantes
-Productos para el aislamiento térmico
-Productos para el aislamiento acústico
-Geotextiles
-Drenajes
-Productos auxiliares, accesorios y complementos

l’Edificació (CTE).

MOPLY N PLUS es una lámina impermeabilizante de
betún aditivado con polímeros plastómeros APP con
una flexibilidad a bajas temperaturas de -10ºC, con
armadura de fieltro de poliéster (FP) o fieltro de
poliester, acabado gofrado con film termofusible en
su cara inferior y un acabado liso en la superior.

El poliestireno extruído (XPS) EFYOS es el producto
ideal para el aislamiento de edificios en cualquier
zona climática, ya que proporciona un aislamiento
térmico óptimo contra el frío y el calor. Todos los
productos EFYOS cumplen con el nuevo Código
Técnico de la Edificación (CTE).
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TECSOUND®
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insonorizante de alta densidad, sin asfalto, para
aplicación
como
elemento
aislante
/
amortiguante en cubiertas metálicas, suelos y
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TEXFON es lámina de fieltro de poliester no
tejido sobre soporte bituminoso para el
aislamiento al ruido de impacto. TEXFON es una
lámina de aislamiento a ruido de impacto para
suelos, formada por un fieltro no tejido de
poliéster de alta tenacidad unido a una
protección bituminosa.

TEXTOP
es
una
resina
de
impermeabilización líquida de bitumenpoliuretano para la impermeabilización de
petos , puntos de encuentro y zonas
dificiles. TEXTOP contiene agentes anti
raíces que impiden la penetración de las
raíces a través de la impermeabilización.

TEXTOP
TEXTOP és una resina d’impermeabilització líquida
de bitumen- poliuretà per a la impermeabilització
de petos, punts de trobada i zones difícils.
TEXTOP conté agents anti arrels que impedeixen
la penetració de les arrels a través de la
impermeabilització.

TEX
imp
pol
pet
difi
raíc
raíc
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SOLUCIONS PER
A L’IMPERMEABILITZACIÓ
DANOSA proposa diferents sistemes i productes
per assegurar l’estanquitat a l’aigua en obra nova i
rehabilitació.
Tots els productes han superat els certificats de
qualitat més exigents, contribuint al benestar dels
usuaris i al manteniment sostenible dels edificis.
Invertir en sistemes d’impermeabilització de qualitat
suposa minimitzar els costos de rehabilitació i
manteniment de l’edifici.
DANOSA, especialista en estanquitat a l’aigua,
ofereix una àmplia gamma de productes que va des
de les làmines asfàltiques i de PVC per a l’instal·lador
professional, fins a solucions químiques per a la
construcció aplicables fins per l’usuari final.
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IMPERMEABILITZACIÓ,
AÏLLAMENT
ACÚSTIC,
AÏLLAMENT
TÈRMIC
Amb més de 80 anys d’experiència en el sector,
Chova és referent per als professionals del
sector, oferint una àmplia gamma de productes de
Impermeabilització i d’Aïllament Tèrmic i Acústic.
Valors com la innovació, creativitat, qualitat, i servei fan
de Chova un grup líder en el camp de la construcció. Els
mitjans productius així com els sistemes de fabricació
emprats per Chova estan orientats a satisfer totes les
demandes dels nostres clients.
Els productes Chova estan homologats, per la qual
cosa compten amb el sistema d’assegurament de
qualitat ISO 9001 i ISO 14001 i estan certificats per
IQNet i AENOR.
Chova compta amb diverses obres i projectes de
referència com:
·
·
·
·
·
·
·
·
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La Ciutat dels Arts i els Ciències.
Pont de la Torre de Londres.
Museu Picasso.
Riu Hotel (Aruba Island).
Westin Hotel (València).
Aeroport de València.
Aeroport d’Alacant.
C.C. Évora Shopping (Portugal).
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AÏLLAMENT E
IMPERMEABILITZACIÓ
El EPDM és una membrana de cautxú sintètic. Està
recomanada principalment para:
·
·

Impermeabilització de cobertes.
Impermeabilització de basses i estanys.

Entre sus principales ventajas destacan:
·
·
·

Durabilitat. Té una durabilitat aproximada de 50 anys.
Estalvi. Facilita la instal·lació i disminueix els temps
d’execució.
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
Amb més de 40 anys en la indústria de la
impermeabilització, ROLLGUM S.L. és líder en el
mercat de làmines sintètiques de EPDM i TPO a nivell
nacional.
Durant els anys 70 la empresa comercialitzava làmines
impermeables de butil. A l’associar-se amb Firestone
Building Products en l’any 1989 es va començar a
fabricar cautxú EPDM en la seua factoria de Terrassa
amb el nom comercial Giscolene ™, exportant a més
de 25 països.
La satisfactòria associació amb Firestone va culminar,
l’any 2014, en l’absorció per part de Firestone Building
Products Spain del centre de producció de Giscolene,
convertint ROLLGUM en el distribuïdor en exclusiva
dels productes de Firestone a Espanya.
El seu personal tècnic-comercial està especialitzat en
impermeabilització i compta amb una gran experiència
en el món de les cobertes, obra civil i obra hidràulica.
Els seus productes disposen dels més alts estàndards
de qualitat (AENOR, DIN, ATG, Certificat CE) així
com sistemes certificats d’instal·lació (DIT i AVIS
TECHNIQUE).
EPDM SISTEMA LLASTRAT
ACABAT GRES
Adequat per a cobertes
transitables. Possibilita usar
grans mantes a mesura sense
unions. Compatible amb tot
tipus de morters.

EPDM SISTEMA LLASTRAT
ACABAT GRAVA
Aplicació ràpida i econòmica.
Compatible amb tots els aïllants
tèrmics. Sistema apte per a
coberta vegetal.

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

SA-008 MAX
Rollgum SA-008 MAX és un adhesiu de reticulació
i contacte, dissenyat per a la unió entre làmines
impermeables d’EPDM, així com per a l’adhesió
d’aquestes sobre diversos substrats.
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AÏLLAMENT
TÈRMIC, TERMOREFLECTIU,
TÈRMIC ACÚSTIC
POLIESTIRÈ EXTRUIT (XPS)
És un material aïllant tèrmic - acústic obtingut per
l’extrusió de poliestirè que en el seu interior alberga
aire. Avantatges:
·
·
·

Redueix les pèrdues tèrmiques.
Gran durabilitat.
Excel·lent resistència mecànica.

POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS)
Es coneix comunament per “suro blanc” i posseeix
una estructura cel·lular tancada que en un interior
alberga aire. Avantatges:
·
·

Solució tèrmic - acústica per a tancaments.
Durabilitat elevada.

LLANES MINERALS
Les llanes minerals són productes aïllants acústics i
tèrmics. Els seus principals característiques són:
·
·
·

Ofereixen elevats nivells de protecció enfront de la
calor i el soroll.
Molt lleugers i flexibles.
Durabilitat elevada.

FIBRA DE VIDRE
La fibra de vidrio es un material que consta de
numerosas y extremadamente finas fibras de vidrio.
Sus principales características:
·
·
·

Excel·lent aïllant tèrmic.
Excel·lent resistència al foc.
Gran maleabilitat.

AÏLLAMENT TERMOREFLECTIU
Es tracta d’aïllants d’espessor reduït, amb un elevat
poder aïllant multicapa. Aquest aïllant té la capacitat de
reflexió de la calor cap a l’interior de l’edifici en temporada
hivernal, i cap a l’exterior durant l’època estival.
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LLANA MINERAL
ARENA: PER A
UN EXCEL·LENT
AÏLLAMENT
ACÚSTIC

ARENA
PPer divisoris de placa de guix laminat
DESCRIPCIÓ
Panells i rotllos semirígids de llana
mineral Arena ISOVER, no hidròfils, sense
revestiment. Concebuts per aconseguir les
més altes prestacions tèrmiques i acústiques
en edificació.
APLICACIONS
Per les seves excel·lents prestacions
tèrmiques i acústiques, la gamma ARENA
de Isover, és la millor opció per a divisoris
interiors verticals, especialment d’envans secs
amb estructura metàl·lica.

IBR
Per a cobertes
DESCRIPCIÓ
Rotllo de llana de vidre ISOVER, no hidròfil,
revestit en una de les seves cares amb un
paper Kraft que actua com a barrera de vapor.
APLICACIONS
Concebut específicament per a l’aïllament
tèrmic i acústic de forjats de cobertes per
l’interior, evitant l’aparició de condensacions
en climes freds.
·
·
·
·

Cobertes planes o inclinades sense càrregues.
Aïllament entre envans palomeros.
Aïllament de golfes.
Falsos sostres i cel-rasos.

PV-ACUSTIVER
Per a façana
DESCRIPCIÓ
Panell flexible de llana de vidre, sense
revestiment. Producte no hidròfil.
APLICACIONS
És una de les millors opcions com aïllament
tèrmic i acústic en tancaments de façana amb
cambra d’aire; també utilitzat en sistemes
d’envans amb estructura metàl·lica i placa de
guix laminat.
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ROCKWOOL:
SOLUCIONS
D’AÏLLAMENT
PER A TOT TIPUS
D’EDIFICIS
ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. és part de
ROCKWOOL Group. Amb 1 fàbrica i al voltant de 200
empleats, són l’organització d’àmbit regional que
ofereix uns avançats sistemes d’aïllament per edificis.
ROCKWOOL Group es compromet a enriquir la vida de
totes aquelles persones que entrin en contacte amb
les solucions. Els seus coneixements i experiència són
perfectament adequats per afrontar els reptes més
importants de sostenibilitat i desenvolupament de
l’actualitat, des del consum energètic i la contaminació
acústica fins a la resiliència al foc, l’escassetat d’aigua
i les inundacions. La seva gamma de productes
reflecteix la diversitat de les necessitats del món i
ajuda a les seves parts interessades a reduir la seva
petjada de carboni al llarg del procés.
La llana de roca és un material versàtil que forma la
base de tots els seus negocis. Amb aproximadament
10.500 compromesos companys i companyes de
treball a 38 països diferents, són el líder mundial
en solucions de llana de roca tant per a l’aïllament
d’edificis i sostres acústics com per a sistemes de
revestiment exterior i solucions hortícoles, fibres
d’enginyeria dissenyades per a usos industrials i
aïllaments per a processos industrials, marítims i
plataformes offshore.
Més informació a www.rockwool.es

FAÇANA SATE
Aïllament tèrmic i acústic per
a façanes tipus SATE (Sistema
d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior).
Proveeix al edifici d’eficiència
energètica i redueix els sorolls
provinents de l’exterior.
PRODUCTES RECOMANATS:
ROCKSATE DUO PLUS.

FAÇANA AMB AÏLLAMENT
INSUFLAT EN CAMBRA
Sistema d’aïllament tèrmic i acústic,
mitjançant el insuflat de la llana
de roca granulada a l’interior de
la cambra d’aire existent en murs
de doble fulla o amb extradossat
ceràmic o de PYL. També en
solucions lleugeres de fusta.

COBERTES

PRODUCTES RECOMANATS:
ROCKWOOL 001.
ROCKIN L.

PRODUCTES RECOMANATS:
ROCKCIEL-E 444.

Aïllament tèrmic i acústic continu
per a cobertes inclinades o planes.
Minimitza la demanda energètica de
l’edifici i evita ponts tèrmics.
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AÏLLANTS
REFLEXIUS: ALTA
EFICÀCIA I
POC GRUIX
NOVETAT 2017
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TRISO-SUPER 10+
Aïllant termo-acústic de 19 capes
certificat, mitjançant document
d’idoneïtat tècnica Q MARK núm
bips 0104, equivalent a 210 mm de
llana mineral de conductivitat 0,04
W / m.K R = 5,25 m².K / W.

TRISO DUR
· Aïllant termo-acústic de 7 capes
equivalent a 140 mm de llana de
vidre de conductivitat 0,04 W / m.K
(R = 3,5 m².K / W).
· Elimina l’efecte de parets fredes.
· Excel·lent relació qualitat preu.
· Aïllament de sostres i parets.

BOOST’R HYBRID
· Aïllament tèrmic i làmina
impermeable transpirable: 3
productes en 1, AïllamentImpermeabilització-Làmina baix teula.
· Resistències tèrmiques certificades
segons UNE 16012 R = 1,35 m².K / W
sense cambra d’aire i 2,40 m².K / W
amb 2 càmeres d’aire de 20 mm
· Conductivitat: 0,026W / m.K.
· Transpirable amb un Sd: 0,11 m.
· Certificat A + segons norma ISO
16000 sobre la qualitat de l’aire interior.

HCONTROL HYBRID
· Aïllament tèrmic i barrera de
vapor: 3 productes en 1, aïllamentImpermeabilització-Barrera de Vapor.
· Resistències tèrmiques certificades
segons UNE 16012 R = 1,9 m².K / W
sense cambra d’aire i 3,2 m².K / W
amb 2 càmeres d’aire de 20 mm.
· Conductivitat: 0,024 W / m.K Barrera
de vapor amb un Sd> 200 m.
· Certificat A + segons norma ISO
16000 sobre la qualitat de l’aire
interior.

HYBRIS - AÏLLANT ALVEOLAR
3 EN 1
Aïllant termo-acústic, estanquitat i
barrera de vapor
Panells semi-rígids de 2650 mm x
1150 mm (3,04 m²) amb gruixos que
van des de 50 mm fins a 205 mm.
Alt rendiment en la col·locació
Conductivitat: 0,033 W / m.K
(Resistència Tèrmica de 1,50-6,20
m².K / W)
Làmina externa de baixa emissivitat:
0,06. Aporta una resistència tèrmica
addicional de fins a 0,64 m² K / W
en parets i 0,44 m² K / W en coberta
(UNE EN 6946)
Densitat 9,5 kg / m³. lleuger, fàcil de
manipular i sostenible
Aïllament de parets, sostres i
cobertes.

ECO
· Producte Certificat segons UNE
16012. R = 0,16 m².K / W sense
cambra d’aire i 1,46 m².K / W amb
2 càmeres d’aire de 20 mm.
· Conductivitat: 0,033 W / m.K.
· Emissivitat després d’envelliment: 0,06.
· Barrera de vapor. Resistent a la
compressió.
· 5 mm de gruix.
· Estanquitat a l’aire.
· Aïllament per terra, sota parquet,
ponts tèrmics, etc.
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NEOTE

AISLAMIENTO TÉRMICO DE BAJA C
OPTIMO PARA TABIQUERÍA Y BAJO

AISLAMIENTOS Y ENVASES, S.L.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS,
ACÚSTICOS, ALIGERAMIENTOS Y
ENCOFRADOS.

AÏLLAMENTS
TÈRMICS,
ACÚSTICS,
ALLEUGERIMENTS I
ENCOFRATS
Fabricamos una amplia gama de productos
innovadores de EPS, para la construcción.
Aislamientos térmicos, acústicos, aligeramientos,
cornisas y encofrados varios,
así como otros productos diversos relacionados.

TUBOS E

Fabriquem una àmplia gamma de productes
innovadors d’EPS, per a la construcció.

FORJALIPOR

Aïllaments tèrmics, acústics, alleugeriments, cornises
i encofrats diversos, així com altres productes diversos
relacionats.

CORNIX

CORNIXPOR PLUS

FORJALIPOR
NEOTERMIC
Aïllament tèrmic de baixa conductivitat tèrmica. Òptim per
a envans i sota teula.
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SOLUCIONS
TÈRMIQUES PER
AL CONFORT
I L’ESTALVI
ENERGÈTIC

DANOPREN® TR

DANOPREN® PR

DANOPREN® TL

·

·

DANOPREN® FS

·

·

Els sistemes d’aïllament tèrmic de DANOSA
contribueixen a limitar la demanda energètica dels
edificis, afavorint el benestar tèrmic dels seus usuaris.
La instal·lació de les solucions DANOPREN XPS®
redueixen el consum d’energia i les emissions de CO²
a l’atmosfera.

DANOPREN® CH

·

DANOSA fabrica i comercialitza planxes rígides de
poliestirè extruït XPS que es caracteritza per una alta
resistència a la comprensió i mínima absorció d’aigua.
Les seves característiques tècniques permeten el seu
ús eficaç en cobertes de tot tipus, façanes, terres i
estructures enterrades facilitant la treballabilitat per
l’instal·lador en la seva posada en obra.
La gamma DANOPREN XPS ha superat amb èxit
diversos certificats que l’acrediten com un producte
eficaç i sostenible, vàlid fins i tot per a l’obtenció
de certificats verds d’edificis sota criteris LEED® i
BREEAM®.

Aplicació

Producte

Cobertes planes:
transitables,
no transitables,
ajardinades

DANOPREN® TR

Descripció

Tall perimetral i
superfìcie

Conductivitat tèrmica
(EN 12667/EN 12939)

Compresió
(EN 826)

> 300 kPa
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Cobertes
inclinades

DANOPREN® TL

Façanes:
Aïllament en
càmares

Panells rígids de
poliestirèextruido
(XPS) de alta
DANOPREN® PR
resistència a
compresió i mínima
absorció d’aigua.

Façanes:
Aïllament per
l’exterior

DANOPREN® FS

> 200 kPa

Sòls, soleres,
lloses de formigó

DANOPREN® CH

> 300 kPa

0,033 - 0,038 W/w·K
> 200 kPa
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PRODUCTES
IMPERMEABILITZANTS PER
PLATS DE DUTXA
D’OBRA

AIKIT SERIES EVO

ESTIL GURU S.L. és una empresa familiar consolidada
en el sector de la construcció amb una impecable
trajectòria en el mercat i una gran solidesa empresarial
que ha crescut amb la fabricació i comercialització de
productes per a la impermeabilització.
La inquietud de GURU és incorporar productes
d’innovació, recolzats per una acurada investigació en
noves propostes de solucions per a la construcció.
Aquesta actitud ens porta a desenvolupar productes
de confiança dirigits a satisfer les expectatives dels
nostres clients oferint tot el suport personal i tècnic
necessari.
A més de mantenir la seva activitat original amb la
comercialització de revestiments decoratius en pedra
natural, GURU desenvolupa i porta al mercat la seva
pròpia làmina d’impermeabilització i els seus sistemes.

KIT SISTEMA EVOLUX PUNTUAL

KIT LINEAL SISTEMA EVOLUX

BANDA 14
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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:
·
·
·
·

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

Les plaques de Polièster estan compostes per una
armadura de Fibra de Vidre amb la finalitat d’evitar el
risc d’abrasió de la placa i la pèrdua de translucidez.
Les planxes ondades de poliester es caracteritzen per
la seva duresa. Les seves característiques permeten la
seva utilització tant en interiors com en exteriors.
La placa sota teula és una placa sintètica per a
cobertes i els seus principals avantatges són:
·
·
·
·
·
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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
PANEL SANDWICH
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 lluminositat a
l’estructura o major aïllament. És un producte resistent
i lleuger el que permet utilitzar-ho amb un mínim esforç.
S’utilitza principalment com:
· Aïllant tèrmic i acústic.
· Impermeabilizante.
· Tancament.
PLACA FIBROCIMENT
Està composta de ciment i fibres d’alcohol de
polivinilo (PVA) el resultat del qual és un material
dúctil, resistent a la tracció, flexió i impactes i d’una
alta durabilitat. S’utilitzen principalment en cobertes
no transitables.
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nto, Placa policarbonato, Placa poliéster

s

PLAQUES DE
PLACAS DE
FIBROCIMENT
FIBROCEMENTO
Edilibro
per a la coberta d’edificis
Edilfibro fabrica
placasfabrica
para laplaques
cubierta de
edificios industriales,
civiles ycivils
para uso
agrícola
de agrícola de fibrociment
industrials,
i per
a ús
fibrocemento ecológico y placas metálicas grecadas.
ecològic i plaques metàl·liques grecades. L’àmplia
La amplia gama de placas perfiladas para cubiertas
gamma
plaques
per a cobertes de
de fibrocemento
resultade
conforme
a los perfilades
requisitos
fundamentales
del reglamento
(UE) d’acord
305/2011 amb els requisits
fibrociment
resulta
para los materiales de construcción. Además, la
del reglament
conformidadfonamentals
con la Norma Europea
“armonizada” (UE) 305/2011 per als
UNI EN494:2012+A3
significa
respeto de los seisA més, la conformitat amb la
materials
deelconstrucció.
requisitos fundamentales UE y resulta demostrada
Norma Europea “harmonitzada” UNI EN 494: 2012+A3
con la etiqueta colocada en los embalajes de los
productos. significa el respecte dels sis requisits fonamentals UE
i resulta demostrada amb l’etiqueta col·locada en els
embalatges dels productes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Perfil: 4 ondas paso 235/60
Requisitos: Conformidad con la norma
UNI EN 494:2012+A3
Puesta en obra: norma UNE 88111.
Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
Espesor: 6,5 mm nominal.
Peso: 13,5 kg/m2 aprox.
Anchura: 97,5 cm útil, colocada 94 cm.
Longitudes: 165 - 220 - 250 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Perfil: 6 ondas paso 177/51
Requisitos: Conformidad con la norma
UNI EN 494:2012+A3
Puesta en CARACTERÍSTIQUES
obra: norma UNE 88111.
TÈCNIQUES
Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
Espesor: 6,5 mm nominal.
Perfil:
4 ones pas 235/60.
Peso: 13,5 kg/m2
aprox.
Anchura: 110
cm útil, colocada
105 cm.
Requisits:
Conformitat
amb la norma
Longitudes: 125 - 158 - 175 - 200 - 225 2012 + A3
250 - 275 - 305 cm.

PLAQUES SOTA - TEULA: TEGOLIT 235
UNI EN 494:

Posada en obra: norma UNE 88111. Manual
EDILFIBRO I.M. Gener 14.
Espessor: 6,5 mm nominal.
Pes: 13,5 kg / m² aprox.
Amplada: 97,5 cm útil, col·locada 94 cm. Longituds:
165-220 - 250 cm.

TEGOLIT 235 FLAMA TERRECHIARE

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PLAQUES PER A COBERTES A LA VISTA: PLAKFORT6

Perfil: 6 ones pas 177/51.
Requisits: Conformitat amb la norma UNI EN 494:
2012 + A3
Posada en obra: norma UNE 88111. Manual
EDILFIBRO I.M. Gener 14.
Espessor: 6,5 mm nominal.
Pes: 13,5 kg / m² aprox.
Amplada: 110 cm útil, col·locada 105 cm.
Longituds: 125-158 - 175-200 - 225-250 - 275-305 cm.
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PLAKFORT 6 RURALCO

TEGOLIT 235 PLUS

PLAKFORT 6 RURALCO

PLAKFORT 6

TEGOLIT 235

PLAKFORT 6 COLORPLUS
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PANELL
SANDWICH DE
FUSTA AMB
TOTES LES
GARANTIES
Una àmplia gamma de panell de fusta a la teva
disposició.
Per què utilitzar panell de fusta TEZNOCUBER:
· En un sol element tenim suport mecànic, aïllament
tèrmic i acústic i una terminació interior.
· Element estètic, amb diferents opcions
estètiques.
· Acabat al gust del consumidor, ja que disposem
d’una àmplia gamma de terminacions, tant en
materials com en colors de vernissos.
· Col·locació ràpida i fàcil que permet l’abaratiment
del cost d’obra.
· Material lleuger i instal·lació en sec, molt senzilla
en ser mecànica i sobre qualsevol suport (fusta,
metàl·lic, formigó).
· Estalvi de temps i cost en obra.
· Estalvi en estructura, ja que podem dimensionar
amb una àmplia gamma de distàncies entre
suports.
· El panell de fusta TEZNOCUBER compleix les
exigències del C.T.E.
· Material CERTIFICAT tots els panells disposen del
D.I.T.E. (Marcatge CE); ISO 9001- ISO 14001.
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PLACA SOTA
TEULA
És una placa bituminosa ondada per a
impermeabilització de cobertes. Permet:
·
·
·
·
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Ventilació de la coberta.
Aplicació ràpida i reducció de costos.
Fàcil col·locació.
L’estanqueïtat està garantida.
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SISTEMES DE 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
ondulada, està especialitzat des de fa més de 70
anys en la rehabilitació i impermeabilització de
cobertes inclinades.
Onduline ® compta amb una tecnologia exclusiva,
patentada i innovadora en el 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 mono-capa
en massa i doble impregnació de resina, obtenint
com a resultat un producte d’altes prestacions i
notable valor diferencial respecte a la resta de
materials de la seva classe.
ONDULINE® SOTA TEULA DRS
Sistema d’impermeabilització per a
teulades. Vàlid per a tot tipus de teules
i pissarra. Solució definitiva contra
goteres i humitats. 30 anys de garantia
d’impermeabilitat.
Mesures: 2 x 1,05 m.

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

SATE COBERTA ONDULINE®
Sistema de rehabilitació energètica de
cobertes inclinades. Aïllament continu
i sense ponts tèrmics. Lleugeresa i
fàcil instal·lació d’aïllaments de gran
espessor. Impermeabilització i ventilació
amb 30 anys de garantia.

ONDUCLAIR® PLÀSTICS

TEULA ESTÈTICA IMPERMEABLE
ONDUVILLA®

PLAQUES IMPERMEABLES
D’EXTERIOR ONDUCOBER

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

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.

Plaques compactes de polièster i
policarbonat. Plaques de policarbonat
cel·lular llis i ondulat. Durabilitat, fàcil
instal·lació i flexibilitat. 10 anys de
garantia.
Mesures: A consultar.

Com a testimoni del seu compromís amb la
innovació, en el seu laboratori intern de R+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® Baix Teula DRS. En aquest
cas, es tracta d’una important millora basada en
una tecnologia innovadora, anomenada: 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.
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EINA MANUAL
NIVELLS I MESURAMENT
TALLADORES DE TAULELL
COMPONENTS DE SOSTRE I TABIQUERIA SECA
EINA ELECTROPORTÀTIL
EINA DE CONSTRUCCIÓ
GENERADORS I VIBRADORS
ADHESIUS I SELLADORS
LUBRIFICANTS MULTIUSOS
ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAC QUÍMIC
CARGOLS, ABRAÇADORES
DISCS ABRASIUS, DIAMANT, BROQUES, CISELLS
PROTECCIÓ, VESTUARI, CALÇAT LABORAL
BARBACOES, ACCESSORIS, PELLETS
PINTURA, CINTES ADHESIVES, PINCELLS, BROTXES
FINESTRES PER A TEULADA, CLARABOIES, PORTES
CORREDISSES, PORTES TALLAFOC,
PORTES DE GARATGE, PORTES MULTIÚS
CERCATS
FORJAT SANITARI
FOSA DÚCTIL, MOBILIARI URBÀ
JARDÍ I TRACTAMENT DE PISCINES
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EINA MANUAL,
NIVELLS I
MEDICIÓ,
TALLADORES
DE TAULELL
EINA MANUAL
L’evolució de l’eina ha estat constant tant en funcionament
com en seguretat, amb l’objectiu final d’obtenir el major
rendiment de l’eina amb el menor esforç possible per al
professional. Destaquen:
· Eines d’impacte: test, cisell o escarpe, alcotana o
picoleta.
· Eines d’acabats: plana metàl·lica i dentada.
· Eines de manipulació: paletes, paletines, etc…
· Eines de replanteig: nivell, flexómetro, etc…
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 porcelánico. Permeten realitzar corts rectes,
corbs i especials (forats rodons, quadrats, etc…).
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EINES DE
CONSTRUCCIÓ
Són aquells elements que aconsegueixen que el treball
resulti més còmode, ràpid i que es realitzi amb total
seguretat. Destaquen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carros i carretons.
Amasadores.
Bastides i escales.
Formigoneres.
Eina electroportàtil.
Borriquetes, cavallets i trípodes.
Tancs mòbils per a obra.
Encofrats i puntals.
Regles i esquadres.
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EINES
I ACCESSORIS
PER A
PROFESSIONALS
Des de fa més de 55 anys, KAPATAZ ofereix una
àmplia gamma de productes creada per i per al
professional, amb el ﬁn d’oferir-li una eina de qualitat.
Des d’un aplicador de tac químic antidegoteig, un
ﬂexómetro amb doble impressió, un ganivet amb fulla
ﬁja i retràctil 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, focus LED, pinzells i corrons, tendals
impermeables, equips de protecció individual, borses
portaeines, utillatges de construcció, carretons i carros
per a obres…

GANIVET DOBLE OPCIÓ
Fulla ﬁja o retràctil. Segons el treball
realitzat, pot necessitar que la fulla
quedi ﬁja o potser prefereixi la
seguretat d’una fulla que s’amaga
en deixar de pressionar. Fabricat
amb cos de zinc recobert de
goma antilliscant. Disposa d’un
compartiment per emmagatzemar 3
fulles de recanvi.
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SERRA PLEGABLE MULTIUSOS
La serra per tallar placa de guix,
fusta sintètica, perﬁlería, tub de
PVC i tauler aglomerat. Amb fulla
d’acer d’alt carboni per a una major
duresa i resistència al desgast. Les
seves dents aﬁcostats per tres
cares permeten un tall més net i
fàcil. El tremp extradur de les dents
proporciona major durada de l’aﬁlat.
Gràcies al mànec bimaterial tindrà
major comoditat i fàcil agarri.

NOU FLEXÓMETRE ROLLS
El clàssic d’aquesta Kapataz s’ha
rejovenit. Nova i millorada carcassa
de plàstic ABS resistent a impactes
amb acabat cromado protector
contra la corrosió i el desgast. La
cinta metàl·lica està revestida de
nylon lack contra l’òxid i la corrosió,
per asegurar una llarga vida. A més,
està impresa amb nombres grans
per facilitar la seva lectura. Amb
ganxo reforçat amb placa metàl·lica i
triple rebló.
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CONSTRUCCIÓ

DISCS DE TALL

ESCALES

EINES SATE

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 les necessitats
de qualsevol sector de la construcció. La qualitat i el
disseny dels seus productes, així com el servei i l’atenció
al client són els seus principals objectius. Ofereixen
un assessorament específic sobre la utilització i
desenvolupament de tots els seus productes.
Més informació a www.nogosa.com

POALS, CABASSOS I CALDERETES

NOGOFIBER-FIBRA DE VIDRE

REVESTIMENT VERTICAL

Malles
Vels
Mat emulsió
JARDINERIA

FORMIGÓ IMPRÈS

CAUTXUS REFORÇATS

MALLES

PAVIMENTS TÈCNICS

QUÍMICS I PRODUCTES

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

Disponibles
en rotllos i
draps

Resines de
segellat,
imprimacions,
desemmotllants,
puntes d’unió,
decapants,
consolidants,
làtex multiusos,
lligants d’àrids,
etc.
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UTILLATGE I
EINA PER A LA
CONSTRUCCIÓ
GRONPES empresa dedicada a la distribució en àmbit
nacional de maquinària, utillatge i eina per a la
construcció, sent especialistes en dues grans famílies
paraléleles: Calçat i roba laboral així com tot tipus de
portes tant RF com de traster.
La seva millor virtut és el seu servei, amb una àmplia
flota de camions propis per a distribuir a Catalunya,
i una xarxa de transport per a la resta d’Espanya.
Distribuïdors oficials de grans marques: BELLOTA,
RUBI, HITACHI, PORTES PADILLA, PANTER,
ROBUSTA, INDUSTRIAL STARTER, THECA, FERMAR.
ALTRAD, tenint estoc constant de més de 7000
referències de totes elles.
Són especialistes en servir als magatzems de
construcció, sent un braç més dels proveïdors i
arribant a qualsevol punt del territori nacional. La seva
filosofia és “Fem més fàcil el vostre dia a dia”.
És per això que són el major distribuïdor d’Espanya
d’aquest tipus de material. Amb el seu catàleg tarifa
donen un servei complet al client perquè el pugui
utilitzar per a la seva pròpia venda. I llancen al mercat
4-5 fullets a l’any amb preus de venda al públic que
poden arribar a personalitzar-se.
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PALETA BELLOTA

PALETA BELLOTA

PALETÍ BELLOTA

PALETA CORONA

MACETA
BELLOTA

PALA BELLOTA
CARRADA

PALA BELLOTA
PUNTA

TALLAFRED
BELLOTA

AIXADA

PIC

ROTLLO DE CORDA
SISAL

BOBINA DE CORDA
NYLON TRENADA

POAL GOMA
ITALIÀ 10L

GABETA DE
GOMA

CABÀS GOMA
DE 24 L

FORMIGONERA
EURA-125

FORMIGONERA
FORMIGONERA
UMACON
UMACON PRO-90
PROFESSIONAL U-160 CE PLUS

FORMIGONERA
PRO B1

CARRETÓ
EUROPA

SABATA CORFU

SABATA J’HAYBER
STYLE S1P

SABATA J’HAYBER
GOAL S1P SERRAJE

BOTA ROBUSTA
GORE-TEX BARBO
TREKING S3 NUBUK

PULVERITZADOR
DE 5L SP-43005

PORTA CEGA AMB
REIXETA DE 2 FULLES

PORTA CEGA AMB
REIXETA DE 1 FULLA

JOC DE 6
TORNAVISOS

EXPOSITOR CORONA
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SISTEMES RÀPIDS
D’ANIVELLAMENT
Sistemes per facilitar la col·locació de ceràmica, tant
en paviments com en revestiments, eliminant les
celles de col·locació i millorant el resultat final.
· Garanteixen la planitud i regularitat de la superfície
de col·locació.
· Ús fàcil i intuïtiu.
· Extracció per impacte.
· Per a formats de 30 x 30 cm i superiors.
· Sempre amb doble encolat.

Sistema compost de brides i campanes. Per espessors
de ceràmica d’entre 3 i 16 mm. Contenaza lleugera
amb mànec material soft-grip. Còmoda i ergonòmica,
4 posicions d’ajust.

Sistema compost de brides i tascons. Per a espessors
de ceràmica entre 3 i 20 mm, i grossors de junta d’1,
1.5 i 3 mm. Amb tenalles robustes i regulables.
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EINA
ELECTROPORTÀTIL
TECNOLOGIA
PER A LA
SEGURITAT I
COMODITAT
Les eines Hitachi, segueixen un minuciós control de
qualitat en cadascun dels seus processos de disseny
i fabricació i estan proveïdes de diferents dispositius
per a garantir la seguretat en tots els usuaris. El
compromís corporatiu és “oferir eines de qualitat,
segures i fàcils de manejar”.
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MINI-MOLA
G12STA(S)

MOLA
G23STWE

MOLA
G23SW2W7

MARTELL PICADOR
H60MC SDS MAX

Disc: 115 mm.
Potència: 600 W.
Pes: 1,8 Kg.
Revolucions: 11.500 rpm.
Inclou disc de diamant. Ús
continu en treballs lleugers.

Disc: 230 mm.
Potència: 2.000 W.
Pes: 5,1 Kg.
Revolucions: 6.600 rpm.
Inclou disc de diamant. Ús
continu en treballs durs.

Disc: 230 mm.
Potència: 2.200 W.
Pes: 5,1 Kg.
Revolucions: 6.600 rpm
Inclou disc de diamant. Ús
continu en treballs durs.
Número 1 a durabilitat i la
més lleugera de la seva
classe.

Potència: 1.250 W.
Percusions: 1.600 min.
Força impacte: 22 J.
Llarg: 570 mm.
Pes: 10,2 Kg.
Molt funcional i robust.
Diversos Lock 12 posicions.
Ús continu en treballs durs.

BUFADOR
RB24EAP

TALLATANQUES
CH22EAP2(50ST)

MOTOSERRA
CS33EBL2

Motor PureFire per a ús domèstic i
professional.
Cilindrada: 24 cc.
Potència màx.: 0,89 Kw.
Cabal d’aire: 12 m³/min.
Pes en sec: 3,9 Kg.

Sistema d’arrencada fàcil.
Cilindrada: 21,1 cc.
Potència màx.: 0,65 Kw.
Capacitat: 300 cc.
Long. fulla: 500 mm.
Pas entre dents: 30 mm.
Pes en sec: 4,3 Kg.

Motor PureFire: 30% menys de consum
i 70% menys d’emissions.
Cilindrada: 32,3 cc.
Potència màx.: 1,20 Kw.
Pas de cadena: 3/8.
Long. Espasa: 350 mm.
Tipus de espasa: Punta piñón.
Pes en sec: 4,2 Kg.
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TALOX TOOLS TREPANT
PERCUTOR

TALOX TOOLS
MINIMOLA

Mànec ergonòmic.
Velocitat variable per a major
control.
Perforar fusta, metall i pedra.
Mànec auxiliar ajustable 360º.
Potència: 550 W.
Voltatge: 230 V - 50 Hz.
Vel. sense càrrega: 0-3000 R.P.M
Cap. de trepat: 13 mm.

Escombretes de carbó parada
automàtica.
Mànec lateral.
Segur contra engegada
Potència: 710 W.
Vel. en Buit: 12000 R.P.M.
Eix: 22,22 MM (7/8”).
Disc: 115 mm.

PLUVIA MÀNEGA

SIFER PALETA CATALANA

Mànega tricoblau tricotada amb
interior en blanc.
Mesures: 15 x 15 mt.

Paleta amb mànec de fusta.

RUBI TALLADOR MANUAL
PROFESSIONAL

SIFER DISC DE DIAMANT

Modelo TS 60 PLUS
Tallador lleuger i funcional, ideal
per a tall de ceràmica. Amb 2
rodeles i maleta estoig.

SIFER FLEXÓMETRO AMB
FOLRO DE CAUTXÚ I IMANT
Amb fre i enganxi.

MALLA ELECTROSOLDADA
SIFER GALVANITZADA

Pastilla de 7 mm segment.

STANLEY NIVELL MLH AVIÓ

GRAN VARIETAT
D’EINES PER A
LA CONSTRUCCIÓ
SCOA MAJORISTA DE FERRETERIA S.L., és una
empresa que porta cinquanta anys, en la distribució
del canal ferreter. Situada a Granada, on posseeix la
seva central en unes instal·lacions de més de 8.000
metres. Disposen de 40 comercials que abasten la
totalitat del territori nacional, a més d’una pàgina
web, en la qual els seus clients poden obtenir tota la
informació necessària, accedir al catàleg, als preus i
realitzar comandes de forma ràpida i segura.
Les seues principals bases són:
· Vint mil referències en estoc, tant de les principals
marques nacionals com a estrangeres, a més
d’una gran gamma d’articles de marca pròpia, de
gran qualitat i preu molt competitiu.
· Varietat de famílies.
· Servei en 48 hores a qualsevol part d’Espanya.
· Dinamisme en la cerca i introducció de nous
productes.
· Llançament periòdic d’ofertes i promocions.

Cos massís d’aliatge lugera,
indeformable, antichoc.
Cridat ala d’avió.

SIFER PINTURA
PLÀSTICA EXTERIOR I
INTERIOR BLANC MATE
Disponible en 5 kg y en 20 kg.

SIFER FILS PER A
DESBROSSADORA

SIFER ESCALA D’ALUMINI
Escala reforçada domèstica 4
esglaons amples en 131.
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GENERADORS
D’ALTA
TECNOLOGIA

GENERADOR GASOLINA 3.000 H MN

GENERADOR GASOLINA 8.000 H MN ELÉCTRICO

GENERADORS 3.000 R.P.M GASOLINA
Els grups electrògens de gasolina, van muntats
amb els motors Honda, Vanguard i Kiotsu. La seva
potència va des de les 3 KVA fins a les 20 KVA, tant
en monofásic com en trifàsic, i en arrencada manual
o elèctric. Els generadors Honda 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.

GENERADOR GASOLINA 12.500 H MN ELÈCTRIC

GENERADOR INSONORITZAT GASOLINA
8.000 H MN ELÈCTRIC

GENERADORS 3.000 R.P.M DIÉSEL
Els generadors dièsel de 3.000 r.p.m van equipats
amb motors Yanmar o Lombardini. Els grups Yanmar
ofereixen 4 i 6 KVA, tant en monofàsic com en trifàsic,
i arrencada manual o 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 li 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 1.500 R.P.M DIÉSEL
La gamma d’1.500 r.p.m està composta per
generadors muntats amb motors Lombardini, per a
potències de 5 fins a 15 KVA, i Deutz i Iveco per a
potència des de 6 fins a 250 KVA. Aquests generadors
poden ser oberts i insonoritzats, depenent de la seva
ubicació. També poden anar muntats sobre els seus
carros homologats, o carros per a l’obra. Els dipòsits
d’aquests grups poden ser de fins a 1.500 litres de
capacitat. Són màquines que poden treballar durant
diversos dies ininterrompudament, i igual que als de
3.000 r.p.m se’ls pot acoblar els quadres d’arrencada
per senyal o d’arrencada per fallada de xarxa.
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DIPÒSIT INTEGRAT
INSONORITZAT 1.500 R.P.M

GENERADOR DIÉSEL 1.500
R.P.M

GENERADOR DIÉSEL
LOMBARDINI 6.500 R.P.M
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ADHESIUS I
SEGELLADORS
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, flexibilitat,
capacitat de farcit, transparència, condicions de
temperatura, etc.
SEGELLADORS
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,
SEGELLADORS
I PRODUCTES
PER A IMPERMEABILITZAR
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TOTAL TECH
Pot amb tot

SELLA TOT. SILICONA RÀPIDA NEUTRA
Silicona ràpida neutra

Massilla híbrida monocomponent d’alta polivalència.
Presenta índexs d’adherència superiors a un poliuretà
i l’elasticitat i hermeticitat d’una silicona. Pega, Sella i
Repara tot tipus de materials en interior i exterior, fins i
tot sota l’aigua.

Ceys silicona SELLA TOT és una silicona neutra de
qualitat i durabilitat superior que segella tot tipus de
materials fins i tot de construcció, en interior i exterior.
A més, incorpora la tecnologia Assecat Xpress per el
que en tan sols 2 hores la junta resisteix a l’aigua sense
necessitat d’esperar 24 hores.

MONTACK XPRESS
Agarri total inmediat

AGUASTOP HYBRID P3
Revestiment per a cobertes planes

MONTACK XPRESS és un adhesiu de muntatge
d’agarri total immediat, per ﬁxar de forma resistent
i fàcil. Màxima polivalència amb tots els materials:
porosos i no porosos, fins i tot superﬁcies delicades i
humides. Apte per a ús en interior i exterior. Reforçat
amb microanclajes estructurals, la qual cosa aporta una
adherència superior de 25Kg/cm².

Revestiment elàstic formulat mitjançant un copolímer
híbrid basi aigua d’altes prestacions per a la
impermeabilització i reparació de ﬁltracions i goteres en
cobertes i terrasses planes, fins i tot solades, sotmeses
a condicions d’alta sol·licitació. Resisteix el trànsit
(sistema P3) i l’estancament temporal d’aigua sense
desgast ni re-emulsió.

AGUASTOP BARRERA TOTAL
Impermeabilitzant de alt rendiment

TAC QUÍMIC VINYLESTER
Ancoratge d’extrema resistència

Membrana contínua elàstica altament resistent a la radiació
UV i a les inclemències meteorològiques. Permet el
trànsit de vianants diari, resisteix a l’estancament d’aigua
i es pot pavimentar tant en interior com en exterior.
Producte aplicable sobre suports humits, resisteix a pluges
intermitents a les 4 hores de ser aplicat.

Tac químic d’altes prestacions homologat i normalitzat
per a aplicacions que impliquin càrregues elevades de
fins a 2.000 kg. Apte per a tot tipus d’ancoratges, evita
la corrosió en ambients alcalins, salins, etc. i resisteix
perfectament fins i tot en immersió.
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ADHESIU PVC-50 PRESIÓ
Adhesiu soldador per a la unió de canonades i
accessoris de PVC rígid, d’especial interès per
a sistemes de pressió i evacuació. Compleix
normatives UNE-EN 14814 i UNE-EN 14680.
Tecnologia HPS TECH.

PERMEABILITZANT MS-6000
Revestiment líquid basat en tecnologia MS per
a la impermeabilització de terrasses, teulades,
dipòsits, murs enterrats, plats de dutxa, etc
... Sense dissolvents, isocianats ni silicones.
Aplicable sobre superfícies humides. Resisteix
aigua estancada.

PINTURA ANTIHUMITAT
Pintura blanca per eliminar definitivament els
problemes d’humitat per capil·laritat tant en
interiors com en exteriors. Aplicable sobre
superfícies humides tant en vertical com en
horitzontal. Ideal per soterranis, garatges,
cambres de bany, safareigs, jardineres, etc ...
Pintable.

HIDROFUGANT INVISIBLE
Silans a solució per hidrofugar façanes de
totxo, formigó o pedra. Evita la penetració
de l’aigua pluvial i permet als murs tractats
transpirar normalment. Roman invisible i és
pintable.

ALTA
TECNOLOGIA
EN ADHESIUS I
SEGELLADORS

POLÍMER TOT MS-20 CONSTRUCCIÓ
Segellador adhesiu elàstic de polímer MS
per al segellat i enganxat de la majoria de
materials utilitzats en construcció. Excel·lent
adhesió sobre metalls, pedra, marbre, formigó,
ceràmica, vidre, miralls, fusta, etc ... S’aplica
superfícies humides. Pintable i sense olor.
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ALTA
TECNOLOGIA
EN ADHESIUS
I SEGELLADORS
Quilosa - Selena Iberia, empresa espanyola,
fundada el 1940, amb més de 75 anys d’experiència
comercialitzant noves tecnologies i solucions per a la
indústria, la construcció i el bricolatge. Empresa líder en
la fabricació i comercialització de segelladors, escumes
de poliuretà, adhesius i impermeabilització.
ORBAFOAM PRO-TEULES
Cànula Ergo: Reutilitzable & Control total
Escuma multiusos amb excel·lents propietats
d’adhesió, segellat i farcit.
Major rendiment: 45 L.
Certificat:
Resisteix corrents i turbulències.
Resisteix cicles de temperatura sense envellir ni
perdre adherència per això.

AQUA PROTECT. IMPERMEABILITZANT
SILICONA MS LÍQUIDA
Revestiment elàstic, a punt per utilitzar.
- Aplicable en superfícies humides, fins i tot sota pluja.
- Gran resistència als raigs UV i l’aigua estancada.
- Sense minva i sense dissolvents.
- Gran capacitat de farciment.
- Alta elasticitat (400%).
- No degota ni despenja, pintable i transitable.
- Certificat ETAG 005 (10 anys)
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ORBAFOAM PRO-45
Cànula Ergo: Reutilitzable & Control
total Escuma multiusos amb excel·lents
propietats d’adhesió, segellat i farcit.
Major rendiment: 45 L.
Aïllament Acústic: 63 dB.
Cel·les molt compactes i uniformes.

AQUA PROTECT MASILLA MS
IMPERMEABILITZANT
Segellador - adhesiu monocomponent
elàstic, a força de polímer MS per a la
impermeabilització de juntes i esquerdes.
- Adhereix en superfícies humides i
immersió.
- Resisteix als raigs UV.
- Alta elasticitat.
- Pintable.
- Pega, segella i impermeabilitza.
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ALTA
TECNOLOGIA
EN ADHESIUS
I SEGELLADORS

SINTEX PU-50. SEGELLADOR DE POLIURETÀ
DESCRIPCIÓ
Segellador-Adhesiu de poliuretà de mòdul
mitjà-alt per al pegat i segellat elàstic. Fort
i elàstic 2 en 1. Interior i exterior. Pintable.
Excel·lent adhesió a ciment, totxo, ceràmica,
metalls, fusta, poliuretà, epoxi i alguns
polièsters.

USOS
Segellat i enganxat elàstic en construcció i indústria.
Enganxat d’elements de construcció (teules,
mampares, sòcols). 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. SEGELLADOR-ADHESIU DE POLÍMER MS PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓ
Segellador per a un pegat i segellat elàstic.
Adhereix en humit. Alta resistència i
elasticitat. Alta resistència a la intempèrie i
raigs UV. Excel·lent adherència sense primer
sobre fusta, metalls, vidre, ceràmica, morter,
pedra, PVC i la pràctica totalitat dels materials.
Pintable. Lliure d’isocianats i dissolvents.

USOS
Segellat de fusteria a obra i fusteria entre si.
Segellat de cobertes metàl·liques. Enganxat
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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EXPERTS EN
SEGELLADORS,
ADHESIUS I
ESPUMES PU
Soudal és el fabricant líder mundial en matèria de
segellants, escumes de PU, adhesius i aerosols
tècnics per als mercats de la construcció, bricolatge i
indústria.
Amb més de 50 anys d’experiència, presència a 130
països i una facturació de més de 670 milions d’euros
en 2016, Soudal és el major fabricant independent del
sector estant a l’avantguarda del desenvolupament
en R + D.
Amb la seva nova gamma T-Rex®, l’adhesiu-segellador
més fort del mercat, Soudal ofereix un ampli ventall de
solucions per a tasques de reparació, fixació, segellat i
qualsevol cosa amb la qual et vulguis atrevir.
www.soudal.com

T-REX® POWER CLEAR
El millor segellador
adhesiu multiusos, amb
una alta adherència inicial
i totalment transparent.
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T-REX® CLASSIC
Segellat i enganxat
elàstic de tot tipus de
materials sobre qualsevol
suport i en qualsevol
condició.

T-REX® CRISTAL
¡100% invisible!
Ideal per al segellat i
enganxat de vidre i altres
materials transparents.

T-REX® TURBO
Una paraula: rapidesa.
Aquest segellador
adhesiu actua en tan
sol 20 minuts. ¡Que res
retardi els teus treballs!
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NOVES
TECNOLOGIES
EN ADHESIUS
En els inicis de la història de la companyia, trobem un
comerciant de 28 anys interessat en la ciència: Fritz
Henkel. El 26 de setembre de 1876, ell i dos socis van
fundar la companyia Henkel & Cie a Aachen (Alemanya)
per comercialitzar el seu primer producte: un detergent
universal creat a base de silicat.
Durant els següents anys, aquesta família alemanya
d’empresaris, juntament amb els seus milers d’empleats
i empleades, van construir la companyia global que és
Henkel a l’actualitat.
El grup alemany es va instal·lar a Espanya el 1961
després de comprar l’empresa espanyola Gota
d’Ambre, S.A. I en 1970 va aterrar al mercat portuguès.
Actualment, Henkel Ibèrica compta amb una plantilla de
prop de 1.000 persones i les seves vendes ascendeixen
als 500 milions d’euros.

SL 3000
Impermeabilitzant a
base de silicona molt
resistent al sol i amb
gran poder de farciment.

LOCTITE
Cianoacrilat d’assecat
ràpid, pega en segons
tot tipus de materials.

NO MÉS CLAUS
Adhesiu extra-fort que elimina la
necessitat d’usar claus i cargols
en molts treballs de bricolatge i
reparació.

PL600
Adhesiu de muntatge
professional que permet
una fixació ràpida i
resistent sobre tot tipus
de materials.

REPAIR EXTREME
Adhesiu universal líquid
transparent, flexible
després de sec, i
apte per a totes les
superfícies.

BARRETA ARREGLATOT
Massilla de dos
components tallada
en dosis per a petites
reparacions.

BANY SA
Silicona de primera
qualitat per a exterior
i interior. Impedeix
l’aparició de la floridura.
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MÀXIMA CALITAT
EN SEGELLADORS
I ADHESIUS
En Krafft han complert mig segle de vida. Una marxa
professional que va néixer el 1953 dedicada a oferir
productes d’alta qualitat en els sectors de l’automoció,
la construcció i la indústria. Objectiu complet.
En aquests 50 anys, s’han convertit en líders de
producció, investigació i comercialització de productes
químics i lubricants en més de 50 països.
Aposten per oferir la màxima qualitat; compten amb
els certificats de conformitat a les normes ISO 9001;
ISO 14001; OHSAS 18001 i dediquen gran part de la
seva activitat a la investigació i desenvolupament de
nous productes que superin les expectatives dels seus
clients. I tot això, mantenint el seu compromís ferm de
respecte al medi ambient i la sostenibilitat del planeta
i a la seguretat dels seus treballadors.
Des de 2004 Krafft forma part del grup ITW (Illinois
Tool Works), grup que els ofereix la solidesa i la
potència de pertànyer a una companyia amb més de
60.000 persones a tot el món i que és una de les
empreses Fortune 200, amb una facturació de 16
bilions de dòlars.
Una trajectòria que els avala i una experiència que els
permet seguir mirant al futur amb optimisme.

POLÍMER PRO
SEGELLAT I PEGAT
Segellant-adhesiu de
nova generació amb gran
capacitat de segellat sobre
tot tipus de juntes.

90

POLIFLEX PLUS
Massilla de poliuretà
monocomponent de
mòdul mitjà-baix per al
segellat de juntes.

HAND CLEANER
TOWELS

FAST ORANGE RENTAMANS

LUBRIFICANTS MULTIUSOS | FERRETERIA

WD-40 COMPANY
PRESENTA LA
NOVA GAMA WD40® SPECIALIST
WD-40 Company, multinacional líder en la fabricació
i comercialització d’olis multiusos, presenta la nova
gamma WD-40® Specialist®, que sorgeix arran de
la cada vegada més creixent demanda de productes
especialitzats dirigits a un públic professional. Aquesta
nova gamma està formada per 6 referències en format
spray de 400ml i en què s’ha incorporat el sistema
d’aplicació professional “Doble Acció”. Les referències
que conformen aquesta gamma són:
·
·
·
·
·
·

PENETRANT ACCIÓ
RÀPIDA
Allibera peces i
mecanismes, fins i tot
els fortament corroïts
o encallats per
acumulació de l’òxid.

LUBRICANT DE
SILICONA
Lubricació resistent
a la fricció i a altes
temperatures (fins a
200ºC). Compatible amb
plàstics i gomes.

GREIX EN SPRAY
LLARGA DURACIÓ
Lubricació i protecció
contra l’òxid per llargs
períodes de temps
gràcies a la seva textura
en gel.

PULVERITZADOR
DOBLE ACCIÓ
Elimina els grinyols.
Penetra neta i
desbloqueja. Lubrica
i protegeix contra la
corrosió.

NETEJA CONTACTES
NO DEIXA RESIDUS
Neteja eficaçment tots
els equips elèctrics i
electrònics. Utilitzar en
equips apagats.

LUBRICANT
SECOPTFE ANTIFRICCIÓ
Lubrica i protegeix
deixant una pel·lícula
resistent a la brutícia.

OLI DE TALL
MULTIUSOS
Millora les operacions
realitzades amb
maquinària de tall,
allargant la vida útil
de les eines de tall i
perforació.

Lubricant de Silicona.
Greix en Spray de llarga duració.
Penetrant d’acció ràpida.
Lubricant Sec amb PTFE.
Neteja Contactes residual zero.
Oli de tall multiusos.

Es tracta de sis productes amb fórmules
revolucionàries, classificades la majoria com NSF
H2. Cada producte cobreix una necessitat específica
conformant junts una gamma única al mercat,
indispensable per als professionals.
Des de la Direcció de WD-40 existeixen bones
expectatives de creixement donats els bons resultats
obtinguts en el llançament de la gamma a Portugal, on
es comercialitza des de fa diversos mesos.
Per a més informació sobre aquesta gamma, WD-40
ha creat un apartat en específic al seu web:
http://www.wd40.es/wd-40-specialist/

91

FERRETERIA | ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAC QUÍMIC, CARGOLS, ABRAÇADORES

ELEMENTS
DE FIXACIÓ
ANCORATGE QUÍMIC
Són la solució més segura per a l’ancoratge de
càrregues mitjanes i altes. Funcionen tant en suports
massissos (ciment, formigó, pedra) com en suports
buits (maons, blocs buits de formigó) amb l’ús de
tamisos. Els Tacs Químics actuen com a tacs a
mesura.
ANCORATGE PLÀSTIC
Els tacs plàstics són utilitzats per assegurar un cargol
en un lloc o element estructural com poden ser una
paret, un panell, un moble, etc. Hi ha diversos tipus de
tacs, cadascun amb un ús específic.
CARGOLS
Són ancoratges metàl·lics utilitzats en la fixació
temporal d’unes peces amb unes altres. Entre els més
freqüents destaquen:
·
·
·
·
·
·

Cargol rosca.
Cargol rosca xapa.
Cargol tabiquería seca.
Cargol inviolable.
Cargol rosca mètrica.
Cargol per a fusta.

ABRAÇADORES
Una abraçadora per a tub és una peça que serveix per
assegurar canonades o conductes de qualsevol tipus,
ja siguin en disposició vertical, horitzontal o suspeses,
en una paret, guia, sostre o qualsevol altra base.
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UNA MARCA I LA
SEVA PROMESA
DE DESENVOLUPAMENT
Triar fischer suposa triar innovació i optar per una
àmplia gamma de productes i solucions en fixació.
El nostre objectiu és sempre el desenvolupament de
les millors solucions en fixacions de niló, ancoratges
metàllics, químics, tacs llargs, fixacions per materials
buits, per a material aïllant, bastides i molt més.
Fixacions per als sectors sanitari, calefacció, ventilació,
instal·lacions elèctriques; adhesius, segelladors,
escumes; una àmplia gamma de cargols. Ofereixen
les solucions ideals i més innovadores per a qualsevol
instal·lació, tant per a professionals com per a amants
del bricolatge.
Precisament, la seva capacitat de desenvolupar
innovadors productes és el que els ha portat a
convertir-se en un especialista reconegut i valorat
arreu del món quan es tracta de fixacions i ancoratges
de la més alta qualitat, segurs i econòmics.
A més de creure i treballar per la innovació, la qualitat
i la seguretat són també termes clau per fischer.
No només es comprometen amb la qualitat dels
seus productes, una gran quantitat dels mateixos
es distingeixen per completes i actualitzades
homologacions internacionals.
Finalment, nomenar el seu servei, completament
dedicat al client. En fischer busquen l’excel·lència,
compten amb assessors qualificats i suport tècnic
personalitzat per donar el millor servei a tots els seus
clients. I és que, en fischer, volen ser el teu soci de
confiança!

TACS LLARGS

TACS DE NILÓ

QUÍMICA PER A LA
CONSTRUCCIÓ

FIXACIONS PER A
MATERIAL BUIT

ANCORATGES METÀL·LICS I QUÍMICS
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FIXACIÓ, IMPERMEABILITZACIÓ

GANXO UNGLA

GANXO COBERTA

CLIP CUMBERA

PINTA ALER

TAC NILÓ I CARGOL

CARGOL ANCORATGE
EXPANSIU

CARGOL
AUTOTALADRANT EQUIP

CARGOL ROSCA
FORMIGÓ

GANXO PER A
PEDRA

GANXO PISSARRA

GANXO TEULA
ZINCAT

GANXO DOBLE
PEDRA

SUPORT TEULA
CANALÓ

SUPORT CANALÓ A
PLACA

ABRAÇADORA
BAIXANT

PERFIL: REMAT

ROTLLO VENTILACIÓ
CARENER

AIGUAFONS ALUMINI

BUTILICA 3D
IMPERMEABILITZACIÓ

AIGUAFONS PVC EN
ROTLLO

TAPA CARENER

SALVAFULLS

RASTREL SOTA TEULA

ANTIOCELLS

I MICRO
VENTILACIÓ

La solució integral de Recense per a la coberta, abasta
tots els elements necessaris per a una correcta fixació
i impermeabilització, seguint les recomanacions
dels fabricants de teula ceràmica per a una correcta
execució en sec de les cobertes ventilades.
A part dels elements de fixació que Recense fabrica
des de 1953, distribueix a Espanya tota la gamma
accessoris de cobertes i làmines transpirables de
l’empresa Eurovent.
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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. Fabriquen eines per a tall i perforació
aplicables al sector de la construcció. Discs abrasius,
broques i corones de màxima qualitat i més.
DISCS DE DIAMANT I DISCS ABRASIUS
Mussol disposa de quatre nivells de qualitat per a
satisfer en cada moment la necessitat del client,
amb absoluta amb confiança d’oferir una satisfactòria
relació preu-rendiment.

DISCS DE DIAMANT

DISCS ABRASIUS PER A TALL

TALLADORES MANUALS DE
RAJOLES I PORCELÀNICS
Talladora de rajoles manual amb
estructura d’alumini.
Mes. Disponibles: 80, 100, 130,
160 cm

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

Discs abrasius per tall, desbast,
polit i abrillantat de l’acer i acer
inoxidable.

ESPONGES I TALOTXES
PROFESSIONALS
Disposen d’una àmplia gamma
d’esponges i talotxes professionals
per a la neteja i protecció de
superficies. Per a tot tipus de treballs.
Llarga durabilitat. Mínim esforç en la
neteja.

CORONES PORCELÀNIC M-14

BROCA SDS-PLUS

Per amoldadora SÈRIE VERMELLA.
Excel·lent tall en sec. Alt rendiment.

Broca de 4 puntes de carbur de
tungstè en forma de creu, molt
ràpida, estable.
Qualitat premium.
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ÀMPLIA GAMMA
EN EINES
DIAMANTADES

BROQUES CORONA VACUUM
PORCELÀNIC EN SEC
Per foradar amb gran rapidesa i
perfecte acabat en materials durs
com el gres porcelànic, ceràmica,
granit.
Rosca: M-14

BROQUES PUNTA VACUUM
SPORT PORCELLÀNIC EN SEC
Per fer trepants de petit diàmetre
amb gran rapidesa i perfecte acabat
en materials durs com el gres
porcelànic, ceràmica, granit. Per als
que busquen un bon preu.
Mànec: Ø12 mm

DISC PORCELÀNIC
TURBO-SPRINT FI
Disc d’alta concentració
diamantada per tallar amb gran
rapidesa i perfecte acabat tot tipus
de porcelànics. Espessor molt fí
no amb suport reforçat que li dóna
major resistència.
Disponibles en: Ø115 - 125 - 230mm

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.

Per desbastar i afinar tota mena
de materials d’obra. Fabricat amb
tecnologia Vacuum sobre un suport
silenciós i flexible.

CONTINU SPRINT RAPTOR
Disc continu amb diamant lateral i
alta concentració, que permet tallar
i desbastar al mateix temps tota
mena de materials on es precisa un
perfecte acabat (Gres porcelànic,
Ceràmica, Granit).

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

PLAT DESBASTE KS-CT
Plat per desbastar tota mena de
materials d’obra, com ara el granit,
formigó, maó ... amb gran rapidesa i
elevada durada.
Disp. en: Ø100 - 125 - 150 - 180 mm

BROQUES EN SEC

TOP IRON

RAPTOR
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TURBO EXTRAFÍ AMB O SENSE ONADES
On el tall i/o acabat és important.
Centre amb onades o sense onades.

TURBO EXTRAFÍ Mat. Durs
Còdi
Diàmetre
10303115 Llis
ø 115
10303115 Oles
ø 115
10303125 Llis
ø 125
10303125 Oles
ø 125

H
22,2
22,2
22,2
22,2

T
1,4
1,4
1,4
1,4

X
10
10
10
10

LA PRECISIÓ
EN TALL I
PERFORACIÓ
TALL DE MATERIALS DURS GRES / PORCELÀNIC
Discs fabricats per tallar materials durs com el Gres
/ Porcelànic, així com tot tipus de materials nous que
estan sorgint actualment en alta compactació i sense
porositat.
Aplicacions en façanes, fogons, revestiments, etc.

BANDA CONTINUA
Permet realitzar un tall net, sense
desportillar el material.

BANDA CONT. Ceràmica Dura
Còdi
Diàmetre
15710115
ø 115
15710125
ø 125
15710230
ø 230

H
22,2
22,2
22,2

T
1,6
1,6
2

X
7
7
7
TALL UNIVERSAL GENERAL D’OBRA
PROFESSIONAL LÀSER / TURBO
Disc fabricat per tallar tot tipus de materials es troben
en l’obra.

LÀSER CONSTRUCCIÓ
Disc aplicació universal.

TURBO CONSTRUCCIÓ
Per aconseguir un bon acabat.

PROFESSIONAL CONST. Làser
Còdi
Diàmetre
13703115
ø 115
13703125
ø 125
13703150
ø 150
13703180
ø 180
13703230
ø 230
13703300
ø 300
13703350
ø 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

PROFESSIONAL CONST. Turbo
Còdi
Diàmetre
10704115
ø 115
10704125
ø 125
10704150
ø 150
ø 180
10704180
ø 230
10704230
10704300
ø 300
10704350
ø 350

H
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2

T
1,9
1,9
2,3
2,3
2,5
3,0
3,0

X
10
10
10
10
10
10
10

Per millorar la seva qualitat de tall i rendiment,
recomanem alternar el seu ús sobre materials durs i
materials abrasius.
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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.
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: lesions del cos per agressions externes
o 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 l’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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EQUIPAMENT
DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL
Delta Plus és una empresa amb 30 anys de presència
en el mercat Ibèric, que a diferència de la majoria
dels seus competidors, el 70-75% del producte que
comercialitzen és fabricació pròpia. Igualment una gran
diferència és que l’equip comercial són 100% de Delta
Plus i no representants.
L’avantatge del catàleg és que ofereixen una Oferta
Global, del Cap als Peus, amb un assortiment
essencial, evolució i premium per a tot tipus de clients
amb una qualitat contrastada i la marca Delta Plus,
que és un referent en el mercat.

PROTECCIÓ DEL CAP
QUARTZ UP III

GUANT
FBN49

ARNÉS
ELARA130

Casc d’obra de polipropilè (PP) d’alta
densitat, amb tractament ultraviolat.
Arnés interior poliamida: 3 bandes
tèxtils amb 8 punts de fixació.
Dessuadora d’esponja.

Guant pell tot flor boví, tipus
americà, polze pla, elàstic d’ajust en
el dors, ribetejat de biaix al canell.

Arnés amb un punt d’enganxament
anticaigudes. 2 sivelles de regulació.
2 plaques laterals d’ajust amb
cabestre de corda torta de Ø 12 mm
inamovible. Llarg 1,50 m.

VESTUARI DE TREBALL
M6PAN

CALÇAT
ASTI

GUANT
VE712GR

Pantalons de treball PANOSTYLE®
65% polièster / 35% cotó. Cintura
ajustada per elàstic. 5 butxaques.

Canya: Pell serratge apelfat i polièster.
Sola: Injectada - PU bi-densitat.
Calçat no magnètic.

Guant de teixit de punt 100%
polièster. Sense costures.
Impregnació de nitril en el palmell i
les puntes dels dits.
Puny elàstic.
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CAMINA SEGUR,
TREBALLA
MILLOR
La seua experiència en el món del calçat de seguretat
i la consolidació en el mercat de moltes de les seues
gammes, lis ha fet créixer i poder desenvolupar
projectes molt importants. Projectes que avui són una
realitat.
Una marca per a cada necessitat:
SPARCO SAFEMASTER SIXTON
“El món de la moda en els teus peus” “Si, creut’ho, és calçat de seguretat”
Aquestes frases s’han de fi nit la seua forma de
treballar i l’essència de l’empresa, a això, fruit de les
seues noves marques afegixen: ARRIBEM ON TU
VULGUIS.
SPARCO | SIXTON | SAFEMASTER | TIGER GRIP
Una marca per a cada necessitat. Poder cobrir totes
les necessitats del mercat és el seu repte.
Stock en Barcelona, servei diari a tot Espanya.
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PRACTICE NRFU P8

PRACTICE VFAZ P6

PRACTICE NRVF P5

URBAN EVO BMGR U6

SPORT EVO NRRS SE3

CHALLENGE NRNR CH1

SPORT EVO AZVF SE5

RACING EVO GSNR R5
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PINTURES,
CINTES
ADHESIVES,
PINCELLS I
BROTXES
Triar el color i la pintura correcta és tot un repte, tant
si és la transformació d’una simple habitació com el
pintat de la façana d’un edifici singular.
PINTURES PER A INTERIORS
Pintura plàstica especialment creada per satisfer les
necessitats del professional de fàcil aplicació i altes
prestacions.
PINTURES PER A EXTERIORS
Productes que asseguren i garanteixen una gran
protecció enfront dels agents atmosfèrics i una
estabilitat dels colors durant anys.
PINTURES PER A FUSTA
Productes per a la conservació i decoració de la fusta
tant en interiors com a exteriors oferint una durabilitat
excepcional.
PINTURES PER A TRACTAMENTS ESPECIALS
Es tracta de pintures contra humitats,
impermeabilizantes, etc…
CINTES ADHESIVES
Per al pintat d’exteriors, vernissat i obres d’arrebossat,
existeix una àmplia gamma de cintes professionals
d’emmascarar, cintes de protecció i solucions per
protegir superfícies i cobrir esquerdes.
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EL Nº1 EN
COLORS
Pinturas Jotun és una multinacional noruega fabricant
de pintures amb més de 90 anys d’història. La seva
aposta per la innovació constant l’han portat a ser
l’empresa escollida per al pintat de la Torre Eiffel de
París, el edifici més alt del món, el Burj Khalifa de
Dubai i les torres Petronas a Kuala Lumpur.
Pintures Jotun és també el líder en Multicolor amb
més de 8000 sistemes tintomètrics instal·lats a
tot el món. El sistema Jotun Multicolor ajuda als
professionals més exigents amb la màxima fiabilitat i
disposa de més de 200.000 colors per a ser reproduïts
entre una extensa gamma de productes, qualitats i
acabats.
Jotun compta amb un equip de més de 200
tècnics a nivell mundial i d’un fort equip de R+D
local. Utilitzen la tecnologia més avançada per a
crear anualment solucions que aportin valor afegit als
clients. Aquests nous, atractius i premiats conceptes
són fruit d’extensos estudis de mercat i d’una estreta
col·laboració amb els usuaris.
Comptem amb un equip tècnic (laboratori i
Multicolor) constituït per autèntics experts,
amb una sòlida formació acadèmica i àmplia
experiència en la indústria; amb el fi d’oferir
solucions tècniques ràpides en tot el país i
especificacions de pintat professionals i competitives
en tots els segments.

DUROSAN ACCIÓ

REHABILIT PERFORMANCE

Pintura plàstica per a interiors. Fàcil aplicació.
Bon poder de cobertura. Bona blancor. Bon rendiment.
Acabat mat. Milers de colors a través del sistema Jotun
Multicolor.

Pintura plàstica per a façanes. Acrílica modificada. Bon
cobriment. Acabat llis. Bona resistència a l’exterior.
Fàcil aplicació. Acabat mat. Milers de colors a través
del sistema Jotun Multicolor.

DADES TÈCNIQUES

DADES TÈCNIQUES

· Rendiment: 8-12 m²/L.
· Secat: 3 h.
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· Repintat: 4 h.
· Neteja: Agiua.

· Rendiment: 9-13 m²/ltr.
· Secat: 30 min.

· Repintat: 6 h.
· Neteja: Aigua.
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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 CO² a l’atmósfera. El pellet té un gran
poder calorífic, produeix molt 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.

103

FERRETERIA | BARBACOES, ACCESSORIS, PELLETS

TRADICIÓ
FAMILIAR AL
SERVEI DEL
CLIENT
PANADERO és una empresa de tradició familiar
dedicada durant més de 65 anys a la fabricació
d’estufes.

PALMA
Forn inoxidable.
Vermiculita interior.
Sistema vidre net.

AxHxF: 485x965x376
Rendiment: 77,6%
Potència: 12 Kw
Troncs: 40 cm

MADEIRA
Estufa de racò.
Sistema vidre net.

AxHxF: 815x800x520
Rendiment: 73%
Potència: 10 Kw
Troncs: 60 cm

Estufes Panadero té com a referent la qualitat.
L’empresa està en continu desenvolupament i
innovació de nous productes que es adecuen a les
noves necessitats que van sorgint. Tot això sense
descurar els models que tradicionalment s’han fabricat
i que han portat a consolidar la bona imatge de
PANADERO davant els seus clients.
·
·
·
·
·
·

Estufes contemporànies.
Estufes tradicionals.
Estufes verticals.
Estufes de racó.
Xemeneies metàl·liques.
De llar i inserts.

LA MANCHA
Sistema vidre net.

CHAMBERY
Sistema combustió Clean Plus.
Porta fundició.
Sistema vidre net.
Doble cos d’acer.
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AxHxF: 810x1000x550
Rendiment: 76%
Potència: 11 Kw
Troncs: 60 cm

GLASGOW
Estufa amb sistema de ventilació.
Doble combustió.
Vermiculita interior.
Sistema vidre net.

AxHxF: 460x814x460
Rendiment: 76%
Potència: 8 Kw
Troncs: 40 cm

AxHxF: 630x751x389
Rendiment: 75,7%
Potència: 9,9 Kw
Troncs: 55 cm

BOHEME
Sistema combustió Clean Plus.
Forn superior. Porta fundició.
Sistema vidre net.
Doble cos d’acer.

AxHxF: 718x819x447
Rendiment: 75,7%
Potència: 9,9 Kw
Troncs: 60 cm

BARBACOES, ACCESSORIS, PELLETS | FERRETERIA

LACUNZA:
TRADICIÓ,
INNOVACIÓ I
CALITAT
Lacunza és un dels fabricants nacionals de cuines,
estufes i xemeneies per a llenya de major tradició del
mercat, amb un amplíssim catàleg de productes de
disseny i fabricació pròpia.
Radicada a Navarra des de la dècada dels anys 40 del
segle passat, disposen d’una gamma de producte
amb una immillorable relació qualitat-preu amb un dels
catàlegs més amplis del mercat.

CUINA DE LENYA ETNA

INSERTABLE FUNDICIÓ IV-800

ESTUFA CALPE

ESTUFA AMB FORN ALTEA

La innovació i el desenvolupament és marca de la
casa, amb un producte certificat i homologat sota les
normatives més exigents d’Europa. I tot sense deixar
de banda des d’un producte de primer preu fins a
un producte amb acabats i solucions de la més alta
qualitat del sector.

105

FERRETERIA | BARBACOES, ACCESSORIS, PELLETS

DISFRUTA DEL
MÀXIM CONFORT
EN LA TEUA LLAR

BOREAL 8
Potència màxima 8,1 kW | Potència
nominal 7,8 kW.
Volum calefactable 195 m³.
Sistema Smart Control.
Inclou ventilador de 230m³ /h.
Capacitat del dipòsit 17 kg.
Autonomia fins a 19 hores. Cremador
en fosa. Interior en vermiculita.
Display per programació i gestió de
l’estufa.

Boreal és una marca del grup Bronpi Calefacció,
S.L., avalada per més de 30 anys d’experiència
del sector, i que actualment està posicionada com a
líder nacional en la fabricació d’equips domèstics de
calefacció per biomassa.
Situada a Lucena (Còrdova), compta amb més de
15.000 metres en instal·lacions dotades amb l’última
tecnologia en robòtica per al procés de fabricació.
Tots els seus productes són certificats en laboratoris
externs d’acord amb la normativa vigent i són
testats amb les rigoroses proves d’utilització per
part del seu equip tècnic.

Disponible en 4 colors:
ivori, negre, bordeus i marró.
Cambres laterals són fàcilment
desmuntables per canvi de color de
l’estufa o tasques de manteniment.
Sistema de vidre net i de doble
cambra.
Certificació CE14785.

En BOREAL li garantim sempre la màxima atenció,
fiabilitat i seguretat perquè gaudeixi del màxim
confort a la seva llar.
Boreal posa a la seva disposició un servei d’atenció
telefònica al número (+34) 957 22 40 00 on
atendrem totes les seves consultes.
Pot ampliar informació sobre la seua àmplia línia
de productes a la web www.borealrenovables.com
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SÈRIE E1000
Potència 13 kW | Rendiment 82%.
Volum calefactable 325 m³.
Inclou turbina de 290m³ / h.
Porta en fosa. Interior en vermiculita.
Vidre serigrafiat color negre. Inclou kit
per penjar a la paret. Possibilitat de
convertir en estufa combinant-la amb
un llenyer opcional. Sortida de fums
de Ø150mm. Sistema de vidre net i de
doble combustió.

SÈRIE I90/3
Potència 14 kW | Rendiment 80%.
Volum calefactable 350 m³.
Inclou turbina de 290m³ / h.
2 sortides de canalització de Ø120mm
Porta i laterals en fosa. Interior
en vermiculita. Versió amb vidre
serigrafiat color negre. Sortida de l’aire
frontal regulable amb lama. Inclou
base amb potes regulables en alçada.
Sistema de vidre net.

SÈRIE E6000
Potència 9,5 kW | Rendiment 75% Volum
calefactable 237 m³.
Porta en fosa. Interior en vermiculita.
Taulell en fosa vitrificada per
cuinar amb graella cromada. Tapa amb
vidre vitroceràmic per visualització.
Termòmetre de 300ºC per a control
de la cocció. Rosteixes en inox i rodes
desmuntables per a transport.
Inclou funda protectora de PVC.
Inclou connexions per a evacuació de
fums per a ús a l’exterior. Opcional vidre
serigrafiat color negre. Versions de color
de la tapa: negre, silver i orange. Sistema
de vidre net i de doble combustió.

SÈRIE CH3000
Potència 13 kW | Rendiment 82%.
Volum calefactable 325 m³.
Inclou turbina de 290m³ / h.
Porta en fosa. Interior en vermiculita.
Embellidor regulable en alçada. Versió
amb vidre serigrafiat color negre.
Possibilitat de convertir en canalitzable
(2 sortides microperforades de
Ø120mm). Sistema de vidre net i de
doble combustió.
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APOSTANT PER
ENERGIES NETES
I RENOVABLES
LASIAN, és una empresa amb 50 anys d’història.
Compta amb tres centres productius, en una àrea de
21.000 m².
Disseny i fabricació 100% Lasian, tots els processos
propis, des de la transformació de la xapa, làser,
plegat, soldadura, pintura, fins al muntatge final es
realitzen a les seues instal·lacions, el que garanteix la
qualitat dels seus productes.
Sempre apostant per les energies netes i renovables.

QUBE 8 KW

QUBE 10 KW

QUBE 10 KW NEGRA

SMART 10 KW CORINTO

SMART 10 KW BLANCA

SMART 10 KW ÒXID

QUBE 12 KW BLANCA
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SISTEMES DE
CALEFACCIÓ
INERCIAL DE
BAIX CONSUM
Climastar és la tecnologia en calefacció més
innovadora i moderna. Capaç d’aconseguir el màxim
confort en el mínim temps reduint el consum
energètic. La seva tecnologia patentada Dual Kherr
genera una calor envoltant i agradable no comparable
a cap altre sistema de calefacció.
La seva àmplia gamma i acabats és compatible amb
tots els sistemes de baixa temperatura: elèctric
(aerotermia, geotèrmia), calderes i bombes de calor.
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AVANT WIFI

OPTIMUS

DK HYBRID INVERTER

Mesures: 100 x 50 cm.
Potència: 1500 W.
Acabat: Classic CL1500W.

Radiador portàtil Optimus.
Mesures: 50 x 34 cm.
Acabat: Classic CL1600O.

Radiador DK Hybrid Inverter.
Mesures: 100 x 62 cm.
Acabat: Blanc silici 01IR60H.

H2O DK-21 1500

TOVALLOLER SLIM

TOVALLOLER SLIM

Radiador H2O DK-21
Mesures: 100 x 50 cm.
Acabat: Pissarra neu 01150021.

Mesures: 25 x 100 cm.
Potència: 500 W.
Acabat: Pissarra neu PN500TL.

Mesures: 25 x 50 cm.
Potència: 250 W.
Acabat: Pissarra atzabeja PA250TL.

AVANT WIFI

SMART SERIES

AVANT TOUCH

WATER SERIES

HYBRID

PORTÁTILES
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ÀMPLIA
GAMMA DE
BARBACOES PER
A QUALSEVOL
ENTORN
MOVELAR / TUOZI, és una empresa totalment
enfocada a la fabricació de barbacoes d’obra, cuines
d’exterior i forns, en totxo i formigó refractari, per a
utilització de carbó o llenya.

BAILÉN

CALIFORNIA

PAN AMERICAN

· Carbó i llenya. Barbacoa en maó
i formigó refractari.
· Graella niquelada al
revestiment: 69,5 x 35 cm.
· Formigó gris i maó color blanc
sorra.
· Dimensions: 86,5 x 58 x 220 cm.
· Pes: 557 Kg.

· Carbó i llenya. Barbacoa en maó i
formigó refractari.
· Graella metàl·lica: 59 x 44 cm.
· Braser amb nou disseny permet reduir
el temps d’encesa. Calaix per fàcil i
rapida neteja de les cendres. Un major
rendiment.
· Dimensions: 76.5 x 58 x 215 cm.
· Pes: 470 Kg.

· Maó, formigó refractari i metall.
· Graella de canals en acer inoxidable
304 (65 x 50 cm). Braser lateral per
combustió de llenya. Calaix recull
cendres en acer aluminitzat. Sistema
d’elevació de la graella per maneta
lateral. Campana en acer aluminitzat.
· Dos bancades inferiors en formigó.
· Dimensions: 120 x 70 x 220 cm.
· Pes: 850 Kg.

KITAWAY OTTE

VENIT FLEX PLUS HOTTE

VENIT FLEX 1

· Amb textura de formigó
envernissat. Graella de canals
en acer inoxidable 304 (68,5
x 42 cm). Barbacoa amb llar de
foc. Suport metàl·lic per a fusta
o fusta i de metall negre inferior.
Cremador carbó. Calaix per a la
neteja de les cendres.
· Dimensions: 170 x 76 x 192 cm.
· Pes: 935 Kg.

·
·
·
·
·

Formigó blanc i gris.
Graella en metall niquelat 64 x 38 cm.
BBQ d’utilització a llenya o carbó.
Superfícies laterals texturades.
Braser en metall aluminitzat, pintat,
amb calaix per a recollida de cendres.
Barbacoa amb campana.
· Lleixa inferior en formigó blanc.
· Dimensions: 47 x 78 x 185 cm.
· Pes: 405 Kg.

· Funciona amb gas butà propà.
· Àrea de la graella de 1300 cm².
· Ignició a través del sistema
piezoelèctric.
· 1 prestatge inferior de formigó
metàl·lic i inferior de formigó.
· Potència: 4,4 kW.

Desenvolupem solucions de producte d’elevada
qualitat, modulars, des de la fabricació en llarga escala
fins a la solució individual, única, per al client que
busca un producte diferenciat i enfocat específicament
en les seves necessitats funcionals i d’espai.
La seua empresa es posiciona actualment com el
principal fabricant i distribuïdor de barbacoes d’obra de
fabricació totalment manual, al mercat Europeu. Estan
presents en més de 15 països, amb les insígnies
MOVELAR - productes d’identitat tradicional i TUOZI
by Movelar - productes de caràcter contemporani.
La seua capacitat de producció, estoc i expedició, lis
permet prestar un servei molt ràpid i personalitzat.
La seua xarxa de distribució lis permet estar presents
en més de 2000 punts de venda a tot Europa, Àfrica
i Mig Orient. MOVELAR / TUOZI, el seu company de
negoci!
Sempre presents en:
www.movelar.pt /www.tuozi.pt
Facebook i linkedin

109

FERRETERIA | FINESTRES PER A TEULADES, CLARABOIES, PORTES CORREDISSES

FINESTRES PER
A TEULADES,
CLARABOIES,
PORTES
CORREDISSES
FINESTRES PER A TEULADES
Per poder condicionar la golfa i aprofitar-la,
necessitaràs obrir en ella una finestra per tenir
ventilació en l’estada i llum natural. La millor opció
per a les zones abuhardillades són les finestres de
sostre o teulada, que a més de permetre un millor
aprofitament de la zona sota coberta, afegeixen un
estalvi d’energia, ja que permeten aprofitar la llum i la
calor que entra pel cristall.
CLARABOIES
Les claraboies representen una excel·lent alternativa
per il·luminar espais als quals arriba poca o cap llum
natural, alhora que atorguen una major ventilació.
Segons les necessitats, existeix una gran varietat de
grandàries i dissenys.
PORTES CORREDISSES
L’estructura per a portes corredisses és la solució ideal
per eliminar les barreres arquitectòniques que trobem
al nostre al voltant en una infinitat de situacions.
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 arrebossades
Orchidea Plus es caracteritza per ser l’única
estructura que se subministra amb l’armadura grecada
en negatiu i prearrebossat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
· Armadura metàl·lica prearrebossada.
· Armadura metàl·lica amb grecat en negatiu.
· Xarxa metàl·lica de mesures superiors a les de
l’armadura tant en amplària com en altura.

ORCHIDEA PLUS
ESCALA LX LACADA
Metàlica
Escala escamotable fabricada en acer lacat i tapa en
melamina blanca. Ofereix 15 mesures en estoc, amb
una alçada de 250 a 275 cm i amb un esglaó extra que
permet arribar als 300 cm.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
· Calaix: Xapa envernissada lacada blanca de 1,5mm
de gruix.
· Alçada calaix: 12,5 cm.
· Tapa: 16 mm amb tractament anti rascades 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 gruix Barra d’obertura inclosa
· Pes: 150 Kg.
CELENIT
Celenit és un aïllant termoacústic natural, fabricat a
força de fibres de fusta d’avet llargues i resistents,
unides a pressió amb aglomerat de ciment Portland,
formant una estructura alveolar lleugera, resistent,
compacta i de il·limitada durabilitat.
El tractament mineralitzant posterior manté
inalterables les propietats mecàniques de la fusta,
anul·lant els processos de deteriorament biològic.
CELENIT

ESCALA LX LACADA
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MÉS BLANC.
MÉS LLUM.
MÉS VIDA.
NOVA FINESTRA DE TEULADA VELUX BLANCA
Aquesta nova finestra de teulada blanca ofereix la
millor relació qualitat-preu, sent conscients de les
necessitats dels nostres clients, els quals, busquen,
cada vegada més, un estil contemporani amb acabats
blancs.
Una fórmula única de pintura blanca amb base aquosa
que permet la respiració natural de la fusta alhora que
mostra el seu suau vetejat a la superfície.
La seva resistència als raigs UV li permet mantenir el
seu aspecte blanc i brillant, ajudant a reflectir millor la
llum natural a l’interior.
Podràs seguir comprant sota comanda les finestres
acabades en fusta, i si necessites una finestra que
resisteixi la humitat i no calgui mantenir, llavors podràs
demanar l’acabat en poliuretà.

NOVA CÚPULA
Amb vidre laminat de seguretat i obertura elèctrica
o manual per a teulades sense inclinació. La seua
perfileria és de PVC aïllant per reforçar l’aïllament tèrmic.
Disponible amb cúpula acrílica anticops, amb cúpula llisa
o amb la nova cúpula corba. A més la finestra de coberta
plana compta amb cortines i tendals exteriors disponibles
i de fàcil instal·lació per suavitzar o fins i tot bloquejar
l’entrada de llum natural.
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CORTINES I PERSIANES
Els accessoris per a les finestres de teulada VELUX
encaixen a la perfecció gràcies al seu sistema de
fabricació, el qual, assegura la seva compatibilitat i la
seva fàcil instal·lació sense obres.
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DISSENY I
FUNCIONALITAT A
PORTES
DE GARATGE,
TALLAFOC I
MULTIUSOS
En ROPER seguixen treballant dia a dia per oferir
solucions de qualitat als seus clients. Seguent líders
del mercat nacional, seguixen innovant per aconseguir
que els seus productes uneixin un disseny actual i
elegant, un muntatge ràpid i senzill, i un aprofitament
màxim de l’espai d’obra.
LA MILLOR SOLUCIÓ PER A LA SEVA VIVENDA
·
·
·
·
·
·
·

Portes basculants de dues fulles comunitàries.
Portes de garatge (seccionals i basculants d’una fulla).
Portes corredisses cancel·la.
Portes batent cancel·la.
Portes per als vianants.
Tancaments.
Automatismes i RSD (ROPER Smart Door).

FIABILITAT I TECNOLOGIA PER A LA INDÚSTRIA
·
·
·
·

Tot tipus de portes basculants, seccionals, corredisses.
Molls de càrrega.
Portes corredisses per sectorizació de naus.
Portes corredisses cancel·la.

LA GAMMA MÉS COMPLETA DEL MERCAT A
PORTES TALLAFOCS
·
·
·
·
·

Portes tallafoc, resistència: 60/90/120 minuts.
Portes tallafoc imitació fusta.
Registres tallafocs.
Portes corredisses tallafoc.
Portes guillotina tallafoc.
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CREA EL TEU
ESPAI,
RIVISA T’AJUDA
Concepció, fabricació, comercialització i servei postvenda: RIVISA integra tot el procés amb el fi d’oferir
als seus clients un servei global que cobreixi totes les
expectatives.
Rivisa ofereix actualment una àmplia gamma de
tancaments composta per tancats metàl·lics, reixes,
portes batents i lliscants, tanques provisionals i
controls d’accés.
La seva experiència li permet oferir als seus clients
l’última tecnologia i garantir-los el màxim rendiment de
tots els productes.
Rivisa és la primera empresa espanyola fabricant de
tancats metàl·lics, reixes i portes. Des dels seus inicis,
l’empresa ha apostat per la innovació i l’aplicació de
noves tecnologies als processos de producció, sense
renunciar a la utilització de matèries primeres de
primera qualitat, i treballant amb les eines i maquinària
més adequada en cada fase del producte.
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TANCAT LUX EST
Un enreixat de simple torsió amb forma romboïdal.
Està fabricat en rotllos de 25 m llarg de filferro
de gran resistència. S’instal·la molt fàcilment i es
subministra amb tots els accessoris necessaris
per al muntatge.
La fixació es realitza mitjançant una cremallera
longitudinal que incorporen els pals, en la qual
s’insereixen les grapes, suports i altres accessoris
de tensat de la malla.

FAX
Composta per panells de malla electrosoldada, és la
solució ideal per voltar finques, jardins, piscines i zones
comuns. Ofereix una gran rigidesa gràcies als plecs
que incorporen els panells i al diàmetre dels filferros
amb què es confecciona el panell. La seva fixació es
du a terme de manera molt senzilla amb el sistema
de suport FAX, que subjecta al pal els panells de cada
costat amb un únic suport.

CLASSIC
Està formada per panells de malla electrosoldada
emmarcat amb per fi ls metàl·lics. Es munta molt
ràpidament i sense soldadures. Una opció perfecta
i elegant per protegir el teu jardí.

MALLES
Material per delimitar espais a conveniència. Rivisa
ofereix una gran varietat de malles i filferros de tot
tipus, amb la qualitat i resistència del fabricant amb més
experiència.
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FUNDICIÓ 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.
Els elements urbans identifiquen la ciutat i a través
d’ells podem conèixer i reconèixer-les ciutats. Arriben
a definir-se com una part constituent de l’ADN de la
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:
·
·
·
·
·
·
·
·

Bancs.
Papereres.
Barreres de tràfic.
Bústies.
Bolards.
Rajoles.
Llambordes.
Parades de transport públic.
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COVERS

CALITAT, DISENY
I INNOVACIÓ EN
EQUIPAMENT
URBÀ
BENITO compleix 25 anys. És una companyia jove
que ha estat amb nosaltres tota la vida, perquè és
hereva d’una empresa centenària de maquinària de
forja i fosa. Té passat, present i futur. Una història per
explicar i una altra encara per escriure.

DELTA | R0740A

HRM B1 | THH30

CITY D4 | TH60D4N

CANAL FD | RC12

MECALINEA D4 | RM12D4

TM | M PAMF

ARGO | PA693GR

KUBE | PA672S

NEOBARCINO | UM304N

DALIA | H314

HUSKY | UM550

PICNIK | VRM200

BOSCO 1 | PJPVB01

ARTIC 1 | JPVA01

RIDER | JFS10 JSF10B

WIKI | JCA01C

LOOP 1 | JPV301

RECYCLED RUBBER | JBA20M

URBAN | T2070TL

URBAN

I entre aquestes dues històries avui és el primer quart
de segle d’aquesta marca que va néixer el 1992.
És una bona ocasió per recordar el que han fet, per
mostrar el que estan fent i per avançar el que volen fer
en els propers anys. Pot veure-ho en
www.benito.com.
CITIZEN | UM301

PLAY
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SINGLE | JL15L
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DISSENY,
TECNOLOGIA I
SEGURETAT EN
EQUIPAMENT
URBÀ
Cinc generacions avalen la seua experiència en fosa,
mobiliari urbà i infraestructures viàries. El concepte
primordial de la nostra empresa és col·laborar i
solucionar les majors exigències dels professionals
d’urbanisme. Els artíﬁces dels espais ciutadans i àrees
públiques saben del seu bon fer.
La qualitat, la garantia, el servei i la meticulositat dels
seus 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.

MODO10
Banc amb llistons de fusta
tropical i estructura d’alumini
anoditzat, de 1.800 mm
de longitud. El seu acabat
anoditzat, el protegeix fins
i tot de l’ambient marí,
mantenint el seu aspecte de
manera permanent.

BANC ALVIUM
Banc Alvium de color verd àcid
en polietilè de gran qualitat
tractat amb UV.
Banc de polietilè de gran
qualitat de color verd àcid.
Ecològic i reciclable. Excel·lent
comportament als raigs UV i
ambients marins.

FABREKOMPO
B125 l’obertura 360 x 360
és el nostre nou producte
desenvolupat.
EN124 Prova de càrrega B125.
Material SMC anti-robatori i
anti-corrosió, vida útil duradora.
Material més lleuger de la
coberta de ferro fos; La funció de
frontissa i pany permet una alta
seguretat viària.

PILONA BARCELONA
Pilona model Barcelona flexible
fabricada en poliuretà, absorbeix
els impactes dels vehicles i
recupera la seva posició sense
danyar-se ni deformar-se de ø 100
mm acabat color vermell RAL
3020 amb argolla reflectant.
Pes: 2,40 kg.
Acabat: Color negre.
Embalatge: Paletitzat i plastificat.
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JARDÍ
I TRACTAMENT
DE PISCINES
MALLES PLÀSTIQUES
Es tracta de les malles d’ombreig 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. També
oferixen malles mosquiteres de fibra de vidre, malles
quadrades per a tancament i protecció, malles
antiherbes i malles per a pintura o revoc.
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
La gespa artificial ha evolucionat: més gamma, més
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 destralers, barbacoes d’obra,
eines, aperos, etc.
PRODUCTES PER A PISCINA
Li oferim assessorament de tot tipus, des de
productes químics per a l’aigua de la piscina fins a
equipaments i accessoris de piscina.
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ALGICIDA QP

- PH LÍQUID

QUIMICAMP ANTIALGES
100 N.E.

FILTRO LAMINAT
ALASKA 500/600

QUIMIFLOC PS LÍQUID

FORTE PS

ALBORAL 3 TAB 200 G

PLUS ÁCID

CHOC RÁPID

POOL ID POOLTESTER
PH Y CLORO AMB DPD

BEIGE FILTRE
400/500/650/750 CV

PISCINES SEMPRE
EN PERFECTES
CONDICIONS

VOLCÁN FILTRE
400/500/650 CV
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SISTEMES I
COMPONENTS
PER A PISCINES
Fluidra, a través de la seva marca AstralPool,
dissenya, fabrica, comercialitza i distribueix sistemes
i components per a piscines -residencials i públiquesaixí com per a projectes wellness a través d’una
extensa xarxa d’oficines i magatzems propis distribuïts
per tot el món.
Fluidra ofereix un portafoli de més de 20.000
referències de producte i solucions per a l’equipament
de piscines familiars, clubs, parcs aquàtics i d’oci,
complexos turístics, hotels i piscines de competició
entre d’altres. El principal objectiu de Fluidra al sector
de la piscina és oferir solucions globals de valor afegit
que garanteixin la seguretat i el confort de l’usuari.

DUTXA ÁNGEL
La sobrietat del seu disseny i la seva qualitat de
fabricació fan d’aquest model una opció perfecta com a
complement de tot tipus de piscines. El seu nou disseny
i la seva adaptabilitat i l’alta qualitat dels seus materials
li proporcionaran una imatge elegant i moderna. Dutxa
d’acer inoxidable polit AISI - 304 (diàmetre 43mm) amb
1 ruixador zenital anticalç cromat i una vàlvula d’obertura
cabal.

DUTXA ÁNGEL SOLAR
Dutxa en alumini gris d’elegant disseny. Amb una presa
d’aigua freda permet l’escalfament d’aquesta mitjançant
un dipòsit acumulador d’alumini de 30L aprofitant
l’energia solar. Dotada d’una maneta monocomandament
i un ruixador zenital amb sistema anticalç.

NETEJAFONS
Els robots Astralpool són la nostra gamma de referència. Amb la tecnologia més avançada i disseny d’avantguarda,
aquests robots representen la gamma més alta de robots per a piscina residencial. El seu filtre tridimensional 3D, de
fàcil accés superior i el seu indicador LED de filtre ple fan d’aquesta gamma una de les més avançades del mercat.
Els raspalls de PVA per una adherència òptima en qualsevol superfície, els filtres d’aspiració regulables i el seu
raspall oscil·lant, proporcionen una capacitat de neteja de la brutícia de la piscina difícil de superar.

120

JARDÍ I TRACTAMENT DE PISCINES | FERRETERIA

SEPARA, OCULTA,
DECORA. JUGA
AMB L’ESPAI
CATRAL Garden és pionera en la fabricació de Canyís,
porten fent-ho millor que ningú des de 1928, amb
la màxima qualitat i servei. Son grans coneixedors
del mercat del jardí i de les necessitats de clients i
consumidors, el que lis permet combinar la fabricació
pròpia a la seu d’Alacant amb la fabricació externa
controlada i exclusiva.
Son una de les 2 fàbriques europees de canyís plàstic,
i son la més gran en facturació. La seua investigació
contínua lis permet desenvolupar productes com el
LOP (Light Organic Polymer), un nou material patentat,
ecològic i complint tots els certificats de qualitat.
La seua taxa de servei se situa per sobre del 97%
amb els seus clients, que són alguns dels principals
actors del mercat, destacant al Grup Adeo, Kingfisher
i Hornbach. Aquesta devoció pel client ens ha permès
internacionalitzar la companyia, obrint seu a Alemanya
i França.

RAJOLES LOP

BORDOS TAULA I BORDOS TRONC LOP

MINI TANQUES LOP

VÍMET PARTIT

VÍMET PARTIT
BICOLOR
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CERÀMICA I GRES
GRES EXTRUSIONAT
MOSÀIC VITRI
TARIMA FLOTANT, PARQUET
NETEJA I TRACTAMENT DE CERÀMICA
PERFILERIA
MAMPARES I PLATS DE DUTXA
SANITARI, AIXETERIA, MOBLES DE BANY,
ACCESSORIS DE BANY
BLOC DE VIDRE
ELECTRODOMÈSTICS
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CERÀMICA I GRES
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 recomanats per a la
seva col·locació en interiors.
GRES PORCELÀNIC
Rajoles ceràmiques de molt baixa porositat. 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.
El gres porcelánic pot ser sotmès a un procés de
rectificat. El resultat són rajoles i taulells de tall
completament recte i angles perfectes. Per tant,
permet tenir juntes molt més fines i dóna un aspecte
molt més uniforme a sòls i parets.
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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DESIGN LOVERS
Keraben dissenya i desenvolupa els seus productes
amb molta cura de manera que cada peça adquireixi
una gràfica i textura úniques. Les millors matèries
primeres, l’última tecnologia ceràmica i la vocació
d’excel·lència dels professionals fan possible la
màxima qualitat en els seus productes i processos.
Perquè la qualitat, va íntimament lligada a la seua
manera de fer les coses.
http://www.keraben.com/
EVOLUTION
Ciment, material imprescindible en disseny industrial.
Creacions simples i minimalistes que mantenen una
identitat visual forta i autèntica. Keraben crea amb aquesta
sèrie una nova interpretació de l’estètica d’una altra
dècada, amb totes les propietats que la ceràmica ofereix.

SAVIA
“Només des d’una calma interna, l’home va ser capaç
de descobrir i formar entorns tranquils”. Aquesta màxima
de Stephen Gardiner va ser la inspiració que va utilitzar
l’equip de Disseny de Keraben per al plantejament de la
col·lecció Savia, que reprodueix la neutralitat d’una fusta
contemporània.

LA TEVA CASA
ESTÀ DE MODA
Metropol, és una de les empreses més importants
d’Espanya en disseny, fabricació i comercialització de
paviments i revestiments ceràmics.
En les seves creacions es manté una actitud
d’avantguarda oberta a les últimes tendències
estètiques, i compromesa per actualitzar
constantment les seves col·leccions ceràmiques.
La seva aposta per la qualitat i la cura pel detall el
converteix en l’aliada dels millors professionals per
aconseguir que cada projecte sigui una cosa única.
TRACK
Aquesta col·lecció, inspirada en la fusió de metalls,
personalitza ambients industrials i moderns en sintonia
amb tendències urbanes, vestint els sòls amb suaus
reflexos metal·litzats. Disponible en diferents formats
de paviment (150 x 75, 150 x 37, 75 x 75, 37 x 75) i de
revestiment (150 x 37 concept, 30 x 90 i 25 x 50). Track
proposa un estil sobri i diferencial en si mateix, on no
abunden els elements decoratius ni la sobrecàrrega
d’ornaments.

SPATULA
Spatula, és tota una declaració d’intencions. Aquesta
col·lecció ceràmica, s’inspira en el microciment per oferir
la seva versió més renovada, amb un efecte d’espàtula
i un acabat setinat. Spatula mostra la cara més delicada
del ciment, sense perdre la seva actitud avantguardista
gràcies al seu acabat Soft, de superficie matificada.

http://www.metropol-ceramica.com/
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PORCELÀNICS I
REVESTIMENTS
DE GRAN
FORMAT I ALTA
QUALITAT
HABITAT Ceramics és una empresa espanyola
especialitzada en la fabricació de Paviment porcelànic
i revestiment en bicocció de la més alta qualitat, amb
dissenys contemporanis i avantguardistes adaptats als
formats més moderns: 100 x 100 | 50 x 100 | 25 x 100
| 31,6 x 59,2 | 31,6 x 95,3.

FLOW NONSLIP
50 x 100 cm.

DAMÀS GREY
50 x 100 cm.

DAMÀS BEIX
50 x 100 cm.

ETRUSC BEIX
31,6 x 59,2 cm.

ETRUSC ROSSO
31,6 x 59,2 cm.

ETRUSC WHITE
31,6 x 59,2 cm.

YELLOWSTONE BEIX
25 x 100 cm.

YELLOWSTONE WHITE
25 x 100 cm.

YELLOWSTONE BROWN
25 x 100 cm.

YELLOWSTONE BROWN NONSLIP
25 x 100 cm.
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GEOTILES,
INNOVACIÓ I
FUNCIONALITAT
AMB DISENY
VANGUARDISTA
Geotiles per a aquest any aposta per innovadors
formats en 60 x 120 i 20 x 120 cm, en diferents
acabats. A més, per a aquest any apostem per
formats de 30 x 90 realitzades amb pasta blanca
rectificada amb una sèrie de gràfiques carregades de
moviment, textures fresques i naturals que ofereixen
la possibilitat de combinar-se entre elles, adaptant-se a
qualsevol tipus d’espai.

MARS ÒXID 60 x120 / MARS TITANI 20 x 120

DOMO IVORI 30 x 90 / RLV. DOMO IVORI 30 x 90 /
DREAMWOOD HAYA 22 x 85

NOLITA GRIS 6 x 25

TRIBECA RED 6 x 25

També cal destacar el 6 x 25 tipus brick, que suposa
un nou enfocament de la indústria tradicional amb una
estètica amb tocs vintage.
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GRUP HALCÓN LA
MILLOR OPCIÓ
Grupo Halcón és una empresa dedicada al disseny,
la fabricació i la distribució de productes ceràmics
i oferixen la gamma més àmplia de revestiments,
paviments i porcelánics a preus molt competitius.
Amb més de 50 anys d’experiència, és un dels grups
líders del mercat de la ceràmica nacional i internacional.
Grup Halcó és una de les 3 empreses productores de
ceràmica més grans d’Espanya amb la millor relació
Qualitat-Preu del mercat.

AMBIENT CONCRETE
CONCRETE
Format: 75 x 75 cm.
Tipus: Porcelànic esmaltat.
Colors: Perla, gris i crema.
Sèrie inspirada en l’estil urbà i minimalista, es
caracteritza pel seu disseny tipus ciment i els seus
suaus tons, perla, gris i crema que la fan ideal per
aconseguir superfícies àmplies i homogènies.
BALTIMORE 23 x 120
Format: 23,3 x 120 cm.
Tipus: Porcelànic esmaltat.
Colors: Blanc, gris, beix, taupe i wengue.
La sèrie Baltimore, recrea la naturalitat de la fusta
en el seu estat més pur.
Si estàs buscant aportar llum i suavitat a les
estades, Baltimore és un encert.

BRICKWORK
Format: 33 x 55 cm.
Tipus: Revestiment pasta roja.
Colors: Blanc, beix, gris i teula.

CREMA

PERLA

GRIS

GRIS

BEIX

BLANC

WENGUE

TAUPE

TEULA

GRIS

BLANC

BEIX

La sèrie Brickwork, és un revestiment que imita
la cara vista tan de moda a l’imponent estil
industrial.
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AMAZING TILES.
ÚLTIMES
NOVETATS
120 anys construint una història amb passió, esforç i
aprenentatge.
GAYAFORES és una empresa que fusiona el
tradicional amb el modern a través de formes i línies
elegants, utilitzant gammes cromàtiques neutres, que
permeten crear paisatges interiors atemporals.
Es presenten tres reeixides sèries, el petri OSAKA
per crear ambients minimalistes, l’última tendència
nòrdica amb la fusta OLSON i l’estil remember amb
el nou BRICK BROOKLYN. Tots aportaran noves
solucions, aplicant la més avançada tecnologia i
garantint la màxima qualitat i sostenibilitat amb el
medi ambient. S’espera que agradin els “Amazing
tiles”.

SÈRIE OSAKA

OSAKA és un petri en tres tons, blanc, gris i marengo
que aporta un decorat amb un relleu geomètric
elemental rectilini en forma de anticlinal, que recorda
les estructures de les cases japoneses, Síntesi,
senzillesa, ordre i colors purs i neutres.
La sèrie OLSON és una fusta al més pur estil nòrdic,
que transmet l’alta qualitat del material en tonalitats
suaus i neutres, blanc, gris i mel. El seu aspecte és
el d’una fusta sense tractar i el seu format de tauleta
en 15 x 90 li dóna realisme i permet gran varietat de
col·locacions.
I per què no col·locar-la en espiga? Una col·locació de
plena tendència que es pot reproduir amb les peces
en 45 x 90 Spiga Olson, orientades i amb un relleu
dedicat per donar l’autenticitat de la fusta en totes les
opcions.
La sèrie BROOKLYN fidel reflex d’aquesta tendència
industrial en la qual es deixa al descobert els elements
estructurals de l’edifici, parets de maó, canonades,
instal·lació elèctrica, ... per donar una renovada
oportunitat a l’hàbitat i convertir el BRICK BROOKLYN
en un element indispensable que aporta l’encant del
revival.
En format 11 x 33, colors, blanc, gris, greige i natural
i en 33 x 33 els colors bàsics per combinar i amb una
proposta de deco que aporta segells geomètrics en
peça completa o emmallada en mosàic.
SÈRIE OLSON

SÈRIE BROOKLYN
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CERÀMICA
DECORATIVA
DE DISENY
ON PRIMA
LA CALITAT I
EL SERVEI

DECORAT ML 3362
Mesures: 30 x 30 cm.
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DECORAT ML 3359
Mesures: 30 x 30 cm.

DECORAT ML 3301
Mesures: 30 x 30 cm.
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BLUSH
Porcelànic de 60 x 120 i 59 x 59 cm. Antigel i rectificat.
Fabricat mitjançant injecció digital.
Destonificat i acabat mat.
Imatges seleccionades a partir d’un llenç disponible
amb relleu buixardat i semilapat.

PERLA

GRIS

CREMA

BEIX

ANTRACITA

CELIAN
Porcelànic de 60 x 120, 30 x 90, 60 x 60 cm.
Antigel i rectificat.
Fabricat mitjançant injecció digital.
Destonificat i acabat mat.
Imatges seleccionades a partir d’un llenç.

GRAFIT

IVORY

GRIS

DOUGLAS
Porcelànic de 23 x 120 cm i 11 mm d’espessor. Antigel.
Fabricat mitjançant injecció digital.
Destonificat i acabat mat.
Imatges seleccionades a partir d’un llenç en relleu.

ARCE

WENGUE

TORTORA

ROURE

INNOVACIÓ
I ALTA
TECNOLOGIA
EN TAULELLS
CICOGRES SA és una empresa dedicada a la
fabricació, distribució i comercialització de productes
ceràmics que satisfà les necessitats dels seus clients
i que proposa usos per a revestiment de qualsevol
espai assegurant una excel·lent relació qualitat /
disseny / preu.
Més de 25 anys d’experiència fabricant productes
ceràmics avalen el seu compromís de millora contínua
en la qualitat del seu producte i el servei als seus
clients, aprofitant per a això les nostres modernes
instal·lacions i avançats processos de fabricació.
Aquesta experiència lis permet pronosticar que el
futur passa per una contínua adaptació al canvi, que lis
reclama una concentració d’esforços en innovació en
tots els camps de l’empresa. Així, podran exigir-se ser
identificats de manera diferencial per cadascun dels
seus clients.

IRAZU
Porcelànic de 30 x 90, 15 x 90, 10 x 60 cm. Antigel.
Fabricat mitjançant injecció digital.
Destonificat i acabat mat.
Imatges seleccionades a partir d’un llenç en relleu.

CAOBA

ROURE

ARBRE

CENDRA
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UNA NOVA
FORMA
D’APUNTAR-SE
A LA CERÀMICA

EXPRESSION MIX CLOUDY RECT 60 x 60 / 24” x 24”

TOP TEN SKY 9,8 x 60 / 4” x 24”
TOP TEN WATERFALL 9,8 x 60 / 4” x 24”
TOP TEN CLOUDY 9,8 x 60 / 4” x 24”

CROCHET CLOUDY RECT 60 x 60 / 24” x 24”

MOSÀIC CARPET MIX COLD 30 x 30 (3,5 x 3,5)/12” x 12”
MOSÀIC CARPET CLOUDY 30 x 30 (3,5 x 3,5)/12” x 12”
CARPET WATERFALL RECT 30 x 60 / 12” x 24”
CARPET WATERFALL RECT 60 x 60 / 24” x 24”

Ape Grupo treballa amb col·leccions que abasten
des del minimalisme en les seves formes i acabats
vintage, fins als tèxtils més purs i naturals.
En Ape Grup creuen que cal apostar per les noves
tendències i pels productes porcelànics nous, per això
presenten col·leccions trencadores que homenatgen
al món tèxtil. Aquest any volen destacar la col·lecció
LOOM. Una col·lecció que combina la puresa de la
textura del sisal amb la funcionalitat de la ceràmica.
Amb ella se sent com la naturalesa llisca en cada peça,
fruit de la metamorfosi entre les fibres més primitives
i els dissenys més avançats.
A més de ser versàtil, elegant i avantguardista, la
col·lecció LOOM compleix amb les més estrictes
demandes de la cadena prescriptor, per la qual cosa
el seu ventall d’aplicacions és infinit. Així mateix, es
presenta en dues format: 30 x 60 i 60 x 60 i dues
sèries: TOP TEN i CARPET. Cadascuna de les sèries
presenta sis tonalitats amb colors diferents, capaços
d’adaptar-se a qualsevol tipus d’ambients generant
sensacions úniques i espais camaleònics.
En Ape Grup volen que els seus clients obtinguin
respostes 360º a través d’una nova visió i enfocament
dels materials, per això esperen que amb la seva nova
avantguardista sala d’exposicions de 2000 m², el client
sàpiga fins on poden arribar per ell amb el seu ampli
catàleg de col·leccions i solucions tècniques.

TRILOGY CLOUDY RECT 60 x 60 / 24” x 24”
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CAVE PEARL 45 x 90

CAVE NOCE 45 x 90

CAVE CREAM 45 x 90

ÀMPLIA GAMMA
DE DISSENY DE
CERÀMICA PER
DECORAR EL
TEU ESPAI
Els professionals de Prissmacer comparteixen una
mateixa il·lusió: la de crear nous productes que ajudin
als seus clients de tot el món a donar vida als seus
espais amb estil propi. Aquesta il·lusió no seria possible
sense el compromís i la predisposició del seu equip
humà que ha fet possible que una empresa jove s’hagi
consolidat en poc temps en el sector internacional.

CAVE ARGENT 45 x 90

La seva capacitat d’acostar el disseny i la qualitat a
l’abast de tots és una de les claus del seu projecte.
Ofereixen un producte capaç d’encaixar en qualsevol
estil i de donar vida a llars i espais amb el caràcter
personal dels qui ho habiten.

VITERBO. BASE 30 x 90

Innoven cada dia en noves tecnologies desenvolupant
nous materials que permetin mostrar la seva essència
i que convencin als seus clients més exigents sobre la
seva eficàcia i atenció al client de primer nivell.

VITERBO DECOR BASE 30 x 90

VITERBO GRIGIO 30 x 90

VITERBO DECOR GRIGIO 30 x 90

VITERBO NUBOLE 30 x 90

VITERBO DECOR NUBOLE 30 x 90
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GRES
EXTRUSIONAT I
TAULELL 20x20
GRES EXTRUSIONAT
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 de 1.300 ºC amb
el que s’obté un producte denominat klinker tècnic
porcelánic.
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.
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GRES ARAGÓN:
GRES
EXTRUSIONAT
D’ALTES
PRESTACIONS
ITACA
Paviment porcelànic (gres extruït).
Disponible en acabat llis (CTE
Classe 1) i antilliscant (CTE Classe 3)
Colors: Gris, mix i marró.
Peces especials: graó, cantonada,
sòcol, entornpeus, rematada i
reixeta ceràmica.
Gran varietat de tons i dissenys.
Formats: 30 x 30 cm i 30 x 60 cm.

Són líders en la producció de gres extruït (klinker):
una capacitat de producció de 10.000 m² / dia i una
varietat de més de 1000 referències, la majoria d’elles
peces especials, els converteixen en una de les
majors fàbriques del món en aquest tipus de producte.
Ofereixen una àmplia gamma de selectes dissenys
per a paviment. Així mateix, la seva divisió tècnica,
destinada a l’ús industrial i d’instal·lacions aquàtiques
compta amb productes especialment resistents a
l’atac químic i altament qualificats que seran sempre
requerits per a aquest tipus d’aplicacions específiques.
Gres Aragón 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 com a resultat
un producte completament vitrificat, extremadament
fort, amb unes qualitats tècniques admirables.
Gres Aragón compta amb l’avantatge de ser l’empresa
líder del sector del gres rústic extrusionat a Espanya
i haver destinat un gran esforç a la investigació i
desenvolupament de nous productes per cobrir les
necessitats tècniques i arquitectòniques que el mercat
exigeix.

ANTIC

ACIKER PLUS

Paviment esmaltat (klinker).
Formats: 33 x 33 cm i 25 x 25 cm.
Quatre colors: cendra, basalt, marró i cuir. Decorat amb
motiu hidràulic molt subtil.
Peces especials: graó, cantonada, entornpeus, sòcol.

Paviment de tipus industrial porcelànic (gres extruït).
Antilliscant CTE3.
Antibacterià (Bioklinker).
Formats: 12 x 25 cm, 25 x 25 cm.
Espesors: 8,5 mm i 14 mm.
Disponibles acabats ranurats i cel·les per a usos
especials. Peces especials dissenyades per àmbit
industrial i esportiu.

Disposen d’una àmplia gamma de productes naturals,
en diverses tonalitats, i de peces especials pensades
i desenvolupades per donar solució a tot tipus de
problemes constructius, tant en paraments verticals
com horitzontals, gràcies a les seves òptimes
característiques derivades del procés de fabricació
de la seva gres extrusionada. Les particularitats del
procés vénen definides tant per la qualitat de les
matèries primeres, com per l’emmotllament de les
argiles i la temperatura elevada de cocció, que fan de
la seva gres un producte resistent, i atemporal.
El compromís de Gres Aragón amb els seus clients
els porta a oferir un servei diferenciat, basat en uns
productes de la més alta qualitat, reduïts terminis de
lliurament i en la prestació de tot el suport necessari.
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LÍNIA RÚSTICA
I TRADICIONAL
EN GRES
EXTRUSIONAT

RUBI FAÇANA AMBIENT

RUBI FAÇANA

EXTERIOR PISCINA RUBI

EXTERIOR PISCINA CINZENTO

CINZENTO MODERN

EXTERIOR PISCINA CINZENTO

HOTEL BULGARIA

GRESTEJO RÚSTIC AMBIENT

GRANIT TERRASSA

Grestejo neix amb l’objectiu de ser un paviment
extrusionat amb la màxima qualitat. De caràcter
rústic però amb les característiques tècniques més
avançades.
Les qualitats de les argiles portugueses ens ofereixen
la possibilitat de treballar a altes temperatures, de
manera que tots els seus productes estan fabricats
a 1300ºC, cosa que els confereix una resistència i
durabilitat extraordinària.
Grestejo és el paviment amb inspiració natural i
rústic, que poden aplicar tant en residencial, centres
comercials, alt trànsit, com en el sector industrial,
esportiu i edificació pública.
Així mateix oferixen una àmplia gamma de solucions
en peces especials per a exterior, tant piscines com,
material anti-àcid requerit per la indústria.

VERMELHO SALA LECTURA
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INNOVACIÓ
I FUNCIONALITAT
EN RÚSTICS
L’empresa està situada a Villalonga (València), amb
més de 100 anys d’existència i amb una gamma de
productes bastant àmplia i de famílies diferents.
GRES NATURAL
Es fabrica en tres colors diferents (natural, vermell
i grafito), amb totes les peces complementàries
(esglaó, escopidors, rodapeu, etc.), tots ells amb una
absorció inferior al 3%, complint amb totes les normes
d’antilliscament, antigel i es poden netejar amb
qualsevol tipus d’agent.

RASILLA - ATOBA
Producte especial per a les
terrasses, que s’utilitza especialment
en les zones càlides. Es fabrica en
diverses mesures i models segons
el costum de la zona. Es fabriquen
també trencaaigües.

ESGLAÓ TERRACOTA
Fang mecanitzat, amb diversos
formats de bases amb totes les seves
peces complemetaries. Es fabrica en
dos colors (vermell, flamejat) i una
imitació al manual (stone).

MOSAIC DEC. HIDRÀULIC
Un altre material artesanal,
totalment manual i amb una gran
varietat de decorats.

ESGLAÓ CERÀMIC
És especial per a la construcció
d’escales amb gran estalvi de
temps i neteja. El fabriquem en
dues mides 96 cm i 40 cm.

FANG MANUAL
Fang totalment artesanal amb una
fabricació completament manual. La
disposició de modelatge no és tan
àmplia.
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MOSÀIC 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
MOSÀIC
En TOGAMA combinen Art i Tecnologia.
Més que una fàbrica de mosaic, son 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, oferixen una
manera d’entendre l’espai urbà i domèstic dins el
marc de l’alta decoració, aposten per un estil de
vida personalitzat on la preocupació pel detall i la
sensibilitat davant les noves tendències són la seua
filosofia de producte.
En TOGAMA entenen que el disseny és un valor
afegit que lis diferencia de la resta, que és una
empremta que queda latent en cada un dels projectes
que desenvolupen, i que és l’ingredient necessari
perquè generen espais amb vida pròpia.

TOKIO

BALI
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ÀMPLIA GAMMA
DE BELLESA I
ELEGÀNCIA AMB
LA COL·LECCIÓ ZEN
Ezarri és una empresa líder en la fabricació de mosaic
de vidre.
Amb una experiència de més de 30 anys, aposten
per un projecte empresarial basat en la innovació,
la qualitat, l’excel·lència en el servei i l’expansió
internacional, recolzat en una estratègia de
creixement sostenible.
Produixen amb les últimes tecnologies més de 8.000
m2 diaris de les nostres més de 150 referències i
busquem l’excel·lència en el servei per als nostres
clients de tot el món.
NOVA COLECCIÓ ZEN
La col·lecció Zen de Ezarri és una aposta pel natural,
el senzillament sofisticat, per un retorn a l’essencial on
prevalguin l’harmonia i la bellesa simple. Dissenyada
amb calma, el resultat és una col·lecció de divuit
referències inspirades en petris, marbres i fustes,
totes elles amb una textura naturalment mat, i una
gamma de colors tranquils que evoquen relax a cada
pam.
I és que de vegades el simple, l’essencial, és la
major expressió de complexa elegància.

RIVERSTONE
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FIOR DI BOSCO

SARSEN

PHYLLITE
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MOSÀIC AMB
INFINITAT DE
POSIBILITATS
Hisbalit mosaico posa a la seva disposició el catàleg
més ampli del mercat en mosaic, amb possibilitats
infinites de colors, textures, formats i acabats. Fan de
cada creació una obra única, estan especialitzats en
personalització i projectes a la mesura.
Fabriquen, des de fa més de 50 anys i íntegrament a
Espanya, les peces més planes, netes i perfectes en
forma, amb tan sols 2 mm de junta per deixar el paper
protagonista al mosàic. És un material no porós, amb
0% d’absorció, resistent als agents químics i totalment
inalterable amb el pas del temps. Està indicat tant per
a exteriors com per a interiors, i gràcies al seu grossor
de 4 mm és possible instal·lar-ho sobre altres enrajolats
sense necessitat de picar ni de fer obra.
És un material ecològic i respectuós amb el medi
ambient, fàcil d’instal·lar i que amb prou feines
requereix manteniment.

NORDIC

HEXÀGONS

FLORESHX

DOTS
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LA CALIDESA
DE LA FUSTA
BARIPERFIL com a distribuïdor oficial de Kronoswiss,
els ofereix una àmplia gamma de sòls laminats. Des
d’un AC3 de 7 cm, fins a arribar al AC5 Grand Selection
Monumental, amb taulons de 278 cm llarg i 12 cm
de gruix. A més del nou model Origin de 14 mm, que
reprodueix una sòlida tarima rústica de fusta autèntica
de tal manera que, ni tan sols un expert és tot just
capaç de distingir-la.
En Bariperfil, es preocupen de servir qualitat
juntament a un bon servei.
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BEACH

SUNSHINE

VOLCANO

SUNSET

SNOW

ROCK

TERRA

MOON
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SUPERFÍCIES
NETES I
PROTEGIDES
SUPERFÍCIE NO TRACTADA

SALVATERRAZZA FASEZERO

ABANS

SALVATERRAZZA

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 al “camp”. Són només alguns dels punts forts
de Fila, que converteixen 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.

DESPRÉS
SALVATERRAZZA® FASEZERO
Decapant preparador concentrat. Elimina la
brutícia més incrustada, afavorint l’absorció
i optimitzant les prestacions del protector
antifiltracions SALVATERRAZZA.
Elevada acció netejadora, actua en
pocs minuts. Elimina també residus de
impermeabilitzants.

SALVATERRAZZA®
Evita filtracions i goteres impermeabilitzant
i consolidant el material i les juntes.
Protecció en profunditat, sense pel·lícula,
transitable i transpirable. Alt rendiment i
durabilitat.

FILA ALGAE NET
Detergent anti-verdet. Elimina ràpidament
algues, molses, floridura, líquens,
contaminació pols i taques de fulles de
superfícies exteriors.

HYDROREP ECO
Hidrorepelent transpirant anti-verdet.
Protegeix les superfícies poroses exteriors
contra algues, floridures, molses, líquens
i danys d’agents atmosfèrics sense crear
pel·lícula i sense alterar l’aspecte del
material.
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PERFILS PER A
PAVIMENTS I
REVESTIMENTS
CERÀMICS
Els seus llistells són un dels productes de més
versatilitat, per les seves diferents aplicacions.
S’utilitza per a paviments, revestiments i escales,
podent-se aplicar també en l’emmarcació de taulells.
Està disponible tant en alumini com en acer inoxidable
i en tots dos acabats amb un ampli ventall de
mesures.
Valenplas, des de fa 20 anys, vol oferir una infinitat
de solucions amb els seus productes orientats a
cobrir totes les seves necessitats en complements
i perfils per a paviments i revestiments ceràmics. La
seva gamma de productes, servei, assessorament i
qualitat, l’ajudaran a trobar aquest estat de satisfacció
que vostè està buscant.
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LLISTELL EFECTE DIAMOND OR 10 x 12 cm

GUARDACANTE FIBRA VEGETAL 10 mm CARAMEL

ESGLAÓ FIBRA VEGETAL 45 mm MARRÓ

LLISTELL FIBRA VEGETAL 12 x 12 BEIX
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PERFILS PER A LA
CERÀMICA DE TOT
EL MÓN
NOVORODAPIE® ECLIPSE
Perfil fabricat en alumini per a col·locació com sòcol en
instal·lacions amb plaques de guix laminat. Protegeix
el cantell inferior de la placa i queda instal·lat fent una
reculada a la zona inferior de la paret, generant un efecte
innovador de paret suspesa. Les seves línies rectes
rematades en petita escòcia creen una superfície llisa
que evita l’acumulació de brutícia i facilita la neteja.

NOVOCOVER MAXI
Perfil fabricat al nostre exclusiu material Maxi destinat
a la seva col·locació com a rematada de sòls tècnics
elevats de tot tipus en terrasses, balcons, passarel·les,
piscines, etc. Es serveix en kit amb tot el necessari per a
la seva instal·lació i ajust en obra.

La gamma de perfils més àmplia del mercat per
decorar i protegir rajoles ceràmiques, així com juntes
de dilatació i junts estructurals per a tot tipus de sòls,
parets, façanes i paviments urbans. Presents en més
de 110 països i filials a U.S.A. i Itàlia.
Servei immediat: més de 5.000 referències en 24
hores. Gamma més extensa del mercat, amb més
de 5.000 referències de productes, mides, acabats,
colors de la més alta qualitat.
Un dels pilars de la seva política d’empresa és garantir
un servei immediat en 24 hores. Per fer-ho, mantenen
el major estoc del mercat i un sistema de magatzem
intel·ligent que els permet optimitzar els temps de
resposta.
Qualitat certificada. El 2009 han obtingut la certificació
ISO 9001: 2008, nova norma que actualitza i
millora a l’anterior ISO 9001: 2000, i que suposa
un reconeixement a la qualitat del servei i producte
Emac®, i certifica la professionalitat del seu equip
humà.

NOVORODAPIE® MAXISOHO
Perfil per sòcol fabricat en Maxi, material exclusiu de
EMAC® conformat per PVC amb addició de fibres vegetals
procedents del reciclatge de residus orgànics. Dissenyat
per a col·locació com sòcol, protegint la part inferior de
les parets de possibles danys. El seu disseny amb línies
rectes i depurades contrasta amb el seu innovador acabat
similar a la fusta de la gamma MaxiSoho.

NOVOLISTEL® MAXISAHARA
Perfil de secció quadrada fabricat en Maxi, material
exclusiu de EMAC® conformat per PVC amb addició
de fibres vegetals procedents del reciclatge de residus
orgànics. Pot instal·lar-se tant en interior com en exterior,
aportant protecció per a les cantonades amb l’innovador
acabat de la gamma MaxiKenya o MaxiDakar.

El 2008 EMAC® va ser inclosa en el “Prestige Rating
Book” de Informa, un anuari que reconeix a les
“empreses més prestigioses d’Espanya” i permet
identificar a les millors companyies espanyoles amb
les quals establir relacions comercials rendibles.
I el 2001 la Cambra de Comerç de València els va
atorgar el Premi al Comerç, que és un reconeixement
a l’activitat econòmica i empresarial, a l’esforç en
innovació i la satisfacció dels consumidors.

KIT DE PROTECCIÓ DE ENCIMERES
Els botons per a encimeres de EMAC® són peces
amb forma de botó, fabricades en acer inoxidable,
dissenyades per a la seva instal·lació en taulells de cuina
com a protector per dipositar utensilis calents com
paelles, olles, etc. Són una opció perfecta en tot tipus de
encimeres.
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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 de
plecs en els quals s’acumula la floridura i són 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 a pissarra,
marbre, granit o quarsita. Ofereixen major
adherència i facilitat d’accés.
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MAMPARES PERSONALITZADES
PER CREAR
ESPAIS ÚNICS
NOVETATS “LASSER” 2017, EN MAMPARES
D’ACER INOXIDABLE I ALUMINI
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 quin sigui
l’espai del bany i els requisits del client.
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BANYS AMB
PERSONALITAT.
NOVETATS
PROFILTEK
Profiltek torna a sorprendre el 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 seues noves propostes aposten decididament per
una col·lecció de mampares que recull models únics
amb les solucions “atípiques” més comuns i adaptats
a diferents necessitats. Solucions personalitzades que
permeten crear espais de bany únics.
Entre les moltes novetats destaquen les sèrie
corredissa HIT de 6 mm d’espessor dotada amb un
innovador sistema d’alliberament de fulla mòbil per
facilitar la neteja i tancament progressiu, i la sèrie
abatible GLOSS de 8 o 10 mm d’espessor amb
frontisses enrasades per la part interior de la mampara
per facilitar la neteja.

SÈRIE HIT

SÈRIE GLOSS

SÈRIE WIND

SÈRIE VITA CERRAMIENTO

A més, Profiltek renova el seu permanent compromís
amb la qualitat, ampliant a 5 anys de garantia.

148

MAMPARES I PLATS DE DUTXA | EXPOSICIÓ

CALITAT I DISENY
EN MAMPARES
DE BANY
El grup DOCCIA és avui una companyia de referència
en el mercat nacional i internacional, assentada sobre
els principis d’innovació i qualitat, i sobretot, en la
confiança dipositada en el seu equip humà.
Des de 1997, el grup DOCCIA està representat en
diversos mercats internacionals, gràcies a un model
de negoci irrepetible, sobre el qual es recolza una
forta estratègia empresarial. En l’actualitat és una de
les empreses espanyoles amb més reconeixement a
nivell europeu, dins el sector.

ATLANTA

MEXICO

BRUNEI

AUSTIN

La diversificació de la producció, la internacionalització
i la tecnologia, són els pilars en què se sustenta el
continu creixement que experimenta grup DOCCIA.
En l’actualitat, ofereix una àmplia gamma de productes
que destaquen pel seu disseny i la seva funcionalitat.

VENECIA
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PLATS DE DUTXA
PERSONALITZATS
DISSENY I
CONFORT
CONSTRUPLAS a través d’ACQUABELLA, presenta
un innovador i avantguardista concepte decoratiu del
seu espai de dutxa. Aquest nou concepte permet a
l’usuari poder dissenyar el seu espai de dutxa utilitzant
elements com plats de dutxa a mida en diferents
textures i colors, revestiment en panells, fogons i
mobles a mida, etc.
Les col·leccions Beton, Slate, Ardesia, Zero i Nude
han estat concebudes per reproduir les textures més
sofisticades i elegants com la pell, l’aspecte de ciment
o llis i les pissarres sent possible el seu tall a mida. I
oferint en definitiva una solució pràcticament global
amb textures antilliscants i molt agradables al tacte.

DUO SLATE
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REVESTIMENT ESTRUCTURA WC SUSPÈS

MURETTO VINTAGE

PLAT ARC

DUO SLATE BLANC
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QUALITAT I
BENESTAR
A TRAVÉS
DE L’AIGUA
Els seus banys estan plens d’històries magnífiques
sobre ells, sobre el que estimen i el que els agrada fer.
Es envolten del que els agrada, del que és important
per a ells i del que facilita viure la vida que desitgen. De
manera que quan tornen a casa, se senten a gust.
La llar d’Hidronatur està en les ribes de la Mediterrània,
on han concebut i fabricat banys de disseny durant
gairebé 24 anys. Aquesta és la seva història. I, des
del principi, la seva 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 pensen amb el
cap i busquen la millor solució. Fins aquest moment,
segueixen produint a València, on han decidit treballar
colze a colze amb uns pocs i selectes proveïdors, a fi de
garantir que el seu llegat i tants anys d’experiència es
transmetin en tot el que fem.

PLAT DRACO

LAVABO EGEA

PLATS DE DUTXA SÈRIE
MINERALS. Sèrie Mineral
amb acabat textura, Antracita
i Pedra. Plats extraplans
fabricats amb resina i
càrregues minerals. Es pot
fabricar en qualsevol color de
la carta RAL i en qualsevol
format, adaptant-se a les
necessitats de cada client
realitzant talls a mida.

LAVABOS SÈRIE
PISSARRA WC Egea,
amb acabat Pizarra.
Una peça homogènia
totalment colorable (carta
RAL) de fàcil neteja i gran
durabilitat.

PLAT CLASSIC
PLATS DE DUTXA SÈRIE
PISSARRA
Aquests plats de dutxa
extraplans es fabriquen amb
resina i càrregues minerals
i el seu acabat transmet
duresa, resistència,
impermeabilitat i salubritat
gràcies al seu tractament
anti bacterià.

BANYERA ALBAL
BANYERES ACRÍLIQUES
Banyeres acríliques per
donar resposta a les
últimes tendències en
interiorisme de banys
i també a la practicita i
funcionalitat.

Des de 1989, han recorregut un llarg camí. No
obstant això, el seu compromís de crear un disseny
atractiu, natural i funcional segueix sent el mateix.
Un compromís que es comparteix en totes les seves
botigues. El seu disseny modular es pot construir
per satisfer les teves necessitats i gustos i, amb
consells professionals, poden ajudar-te a aconseguir
el millor resultat. Estan orgullosos d’oferir un servei
summament professional per part del seu experimentat
equip de professionals, que l’escoltaran, el guiaran i
sempre buscaran la millor solució.
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DISSENY,
SOFISTICACIÓ
I QUALITAT
Nuovvo ofereix als seus clients productes amb la més
alta qualitat del mercat, sent un referent actualment
a la producció de plats de dutxa de resina i gel coat
termofos.
Per a més informació poden accedir a
www.nuovvo.es i navegar per l’àmplia varietat de
productes que la marca presenta.

PLAT NEO
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PLAT STONE

PLAT SLATE

PLAT EVOLUTION

PLAT CREATIVESKIN
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SANITARI,
AIXETERIA,
MOBLES
I ACCESSORIS
DE BANY
Avui dia s’ha 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
seves exigències.
AIXETERIA I ACCESSORIS DE BANY
Avui dia, l’aixeteria per al bany ens ofereix molts
models i acabats interessants, amb estètica refinada,
ultramoderna i prestacions noves. Canviar els
accessoris és la manera més fàcil i econòmica de
donar un millor aspecte al nostre bany. Simplement
afegint nous accessoris, des del portaraspall fins als
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
SÈRIE URB Y PLUS
Urb i Plus, és una línia de sanitaris destinada a tots
els espais de bany, fins i tot els més reduïts. Aquesta
sèrie combina de forma brillant l’estalvi d’espai,
versatilitat i estètica.
Acabats: Blanc, roure o vermell.
La recent incorporació d’una banyera ovalada, fan que
aquesta sèrie s’emmarqui en les tendències més
recents en relació amb el disseny de producte.

LAVABO SANIBOLD
Les peces Sanibold
van sorgir de conquerir
espais que apel·len a la
sensualitat i la fluïdesa de
formes. Aquests lavabos,
a més de les seves
formes harmonioses,
tenen la particularitat que
el l’espessor de les seves
parets és molt reduït.
Dimensions: 48 x 40 y
60 x 40 cm.
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LAVABO HID-DEN
El disseny s’inspira mentre
es gaudeix de la cambra
de bany. Dues dimensions
disponibles 60 i 120 cm,
el seu disseny revela
la nostra preocupació
per la funcionalitat dels
productes.
En estar pensada per
al sector hoteler i el
domèstic, aquesta
col·lecció sorprèn per la
integració, en el mateix
lavabo, d’un espai per
guardar tovalloles.

PLAT DE DUTXA STEPIN
Són amplis, plànols i amb
una altura reduïda que
facilita l’accés a la zona
de dutxa. El seu acabat
antilliscant (blanc, gris
o negre), permet un ús
segur. Estan disponibles
en diverses mesures que
van des de 100x70 cm fins
a 140x90 cm.

PLAT DE DUTXA PIANO
Sorgeixen per solucionar
diverses necessitats
des del punt de vista
dimensional i tècnic. Les
grandàries varien d’1 a 2
metres de longitud, amb
variacions en l’ample de
70, 75, 80 i 90 cm i ales de
3,5 a 7,5 cm.
Acabats: textura, llis
antilliscant i texturat
antilliscant.
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INNOVACIÓ I
DISSENY PER
AL TEU BANY
Ideal Standard International és una empresa privada
amb seu a Brussel·les (Bèlgica) que opera a Europa,
Orient Mitjà i Àfrica. Si bé les solucions de bany
integrals són el seu negoci principal, l’empresa ofereix
mobiliari de bany, accessoris i mampares per edificis
residencials, comercials i institucionals.
Ideal Standard és la marca insígnia internacional de
l’empresa per a les solucions de bany. La companyia
compta amb prop de 10.000 empleats i opera en més
de 30 països.

TESI

CERAFLEX

CONNECT AIR
· Tecnologia Aquablade que
ofereix un rendiment superior de
descàrrega. Amb cap vora sortint
l’aigua flueix des de la part
superior de la tassa rentant el
95% de la superfície de sota.
· Fàcil neteja.
· Rendiment de descàrrega
excepcional.
· Doble descàrrega 3 / 4.5 L.
· Tancament Soft i tapa fina.
· Sortida Dual.
· Fixació oculta.
· Nou cartutx ceràmic de 40 mm.
· Presenta major durabilitat a
causa a la seva gran resistència
suportant obertures de 95º
enfront dels 80º estàndard.
· Tecnologia BlueStart.
· Airejador M24 x 1 amb limitador
de cabal 5L / min.
· Sistema EasyFix, que facilita la
instal·lació de l’aixeta amb una
sola mà.
· Cables flexibles 3/8 “.
· Vàlvula de desguàs metàl·lica
amb obertura mitjançant vareta
posterior (només per model amb
vàlvula desguàs automàtica).

ATTITUDE

· Tecnologia Aquablade que
ofereix un rendiment superior de
descàrrega. Amb cap vora sortint
l’aigua flueix des de la part
superior de la tassa rentant el
95% de la superfície de sota.
· Fàcil neteja.
· Rendiment de descàrrega
excepcional.
· Doble descàrrega 3 / 4.5 L.
· Tancament Soft i tapa fina.
· Sortida Dual.
· Fixació oculta.
· Cartutx ceràmic Multiport Click
Technology de 40 mm amb
limitador de temperatura i de
cabal, per garantir estalvi d’aigua.
· Airejador regulable M24 x 1.
· Sistema EasyFix, que facilita la
instal·lació de l’aixeta amb una
sola mà.
· Cables flexibles 3/8 “.
· Cabal de 13 L / min.
· Vàlvula desguàs metàl·lica
amb obertura mitjançant vareta
posterior (només per a model
amb vàlvula desguàs automàtica).
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UNA LÍNIA
BASADA EN
LA SIMPLICITAT I
LA ELEGÀNCIA
Baños10 és una empresa líder en el sector del Bany,
amb 20 anys d’experiència en la fabricació de banyeres
d’hidromassatge, cabines d’hidromassatge, columnes
de dutxa i plats de dutxa.
El 2006 va reorientar la seva estratègia cap a la
fabricació de plats de dutxa a mida de resina amb
càrregues minerals sent pioners en la fabricació a
Espanya d’aquest producte.
Des de 2008 Baños10 fabrica mobles i taulells de bany
a mida en la seva nova fàbrica de València.
El 2015 Baños10 va aconseguir un volum de facturació
de més de 8 M d’euros, representat l’exportació més
d’un 40%.
Baños10 està present en més de 20 països.

lavabos de apoyo
bath & Jade

bath &
lifestyle

lavabos de apoyo
Carey 60

lifestyle

Espejo: Over liso con luz 60x110
'SRNYRXS3ZIVGENzR&EWI0
Plato ducha: TOP blanco 80x140.
Mirror: Over plain with light 60x110
Composition: Over 180 1 drawer
Base: L2 / Shower plate: Top white 80x140.
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CONJUNT OVER
Mirall: Over llis amb llum 60 x 110.
Conjunt: Over 180 | Caixó/Base: L2
Plat dutxa: TOP Blanc 80 x 140 cm.
42
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Espejo: Over liso con luz 60x110
'SRNYRXS3ZIVGENzR&EWI0TEVE
PEZEFS'EVI]&EWI0

CONJUNT OVER
Mirall: Over llis amb llum 60 x 110.
Conjunt: Over 240 | Caixó/Base: L10
per a lavabo Carey 60 / Base: L2.

MOBLE LIFE

Mirror: Over plain with light 60x110
Composition: Over 240 1 drawer / Base: L10 for
washbasin Carey 60 / Base: L2.
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ETMA SL

COLECCIÓ DELIKS

COLECCIÓ ECO DELIKS (ATLANTIC)

COLECCIÓ ECO PREMIUM (PACIFIC)

VESTIDOR

COLECCIÓ ECO PREMIUM (OCEANICS)

COLECCIÓ ECO PREMIUM (ICEBERG)

FABRICACIÓ DE
MOBLES DE BANY
ESTÀNDARD,
A MITJANA.
VESTIDORS,
ARMARIS DE
PARET I MOBLES
AUXILIARS
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AIXETERIA DE
BANY, DISSENY
I ECOLOGIA PER
AL FUTUR
Fundada el 1975, Standard Hidràulica, S.A.U és
reconeguda com un dels principals fabricants de
productes i sistemes per a instal·lacions d’aigua, gas
i climatització per a ús residencial. STH ha obtingut
aquest reconeixement-fonament gràcies a l’absolut
compliment de la seva filosofia empresarial, basada
en la qualitat, el servei, la inversió, la competitivitat i
la innovació. Actualment STH ofereix als seus clients
una completa gamma de productes que donen solució
integral a les instal·lacions domèstiques d’aigua
calenta i sanitària. Standard Hidràulica forma part del
grup francès COMAP, que és un dels majors fabricants
de sistemes per a la conducció de fluids domèstics
amb oficines i instal·lacions de producció a tot el món.
VIRTUTS:
· Gran Stock amb servei logístic de primer nivell,
ràpid i eficient.
· Àmplia Gamma de productes que cobreix una
multitud de necessitats: aixetes, fontaneria,
sistemes, calefacció.
· Fiabilitat com a empresa, gran fortalesa com a
grup industrial.
· Preus de mercat a un altíssim nivell de qualitat.

START ELEGANCE CASCADA
La sèrie Start té un disseny modern i
fresc, una aixeteria ergonòmica de
canella oberta amb sortida d’aigua
en manera cascada. De línies suaus
i elegants, es caracteritza per la seva
avançada funcionalitat.

SAONA SLIM
La sèrie Saona Slim s’adapta de
forma natural a l’espai del bany i la
cuina. En el seu disseny ens sorprèn
amb unes línies elegants i sòbries i
amb una concepció harmònica.

CHEF SLIM
La nova gamma de piques XEF
afegeixen sofisticació i modernitat a
la cuina aportant un exquisit disseny
i una funcionalitat inigualable que
converteixen la gamma XEF en l’aixeta
professional perfecta per a la nostra
casa.

AGORA XTREME
El disseny d’aquesta aixeteria
combina línies pures i atrevides amb
acabats sorprenents, que trenquen
les normes per donar-li un aire fresc
i nou als banys.

NINE ELEGANCE
El sistema termostàtic extensible per a dutxa / bany dutxa Nine Elegance compta amb un disseny
exclusiu que inclou una elegant safata i telèfon dutxa, flexo i suport. Aconsegueix una temperatura
constant a la dutxa independentment dels canvis de cabal ja que permet fixar els graus desitjats.
Un disseny únic i exclusiu per als usuaris més exigents.
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AIXETA TERMOSTÀTICA
“HOT PROTECT”

SENT L’AIGUA
COM MAI
En Aquassent ens esforcem dia a dia per oferir un
servei als seus clients; així com la màxima qualitat i
garantia en tots els seus productes.
Treballen amb els millors components, tant en els cartutxos, com en els materials i cromats; amb això poden
garantir la màxima durabilitat.
www.aquassent.es

DISTRIBUIDOR 2
POSICIONS INTEGRAT

SUPORT DUTXA
LLISCANT
TENERIFE

DIVIRA

TOUS

MALLORCA

FORMENTERA

GRÈCIA

IRIS
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ACCESSORIS
DE BANY
PYP, és l’empresa líder en la fabricació exclusiva
d’accessoris i complements de bany.
Entre els seus productes es troben col·leccions de
gran qualitat i varietat d’acabats en diferents estils.
La qualitat i el disseny dels productes unit amb un
servei d’entrega àgil i atenció post-venda, ha estat
sempre el principal valor de garantia de satisfacció per
als clients.
www.pyp.es

COLECCIONS COMPLETES
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BARRES DE SEGURITAT

COLECCIONS DE
SOBRETAULA

SOBRE SÒLS
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ACCESSORIS DE
BANY D’ALTES
PRESTACIONS
NOFER és una empresa amb 50 anys de presència al
mercat amb seu a Barcelona (Espanya) i operacions
comercials en més de 50 mercats a tot el món.
Líder en la innovació de productes i fabricació Nofer
s’enorgulleix de ser una empresa que ofereix els
millors productes i el millor servei en la seva classe,
al mateix temps que la promoció d’un ambient de
col·laboració i aprenentatge continu.

BARRA DE SUPORT
Barra de suport fixa
d’acer inoxidable AISI
304 acabat setinat.

SECAMANS FUGA

DOSSIFICADOR DE
SABÓ
Amb carcassa en
Dispensador de sabó
acer inoxidable acabat d’acer inoxidable
satinat.
d’accionament manual
Potència total: 800 W. per a adossar a paret.
Motor vel.: 35000 r.p.m.
Dim: 323x253x152 mm.

DOSSIFICADOR DE
PAPER TOVALLOLA
Dispensador de
paper tovallola en
acer inoxidable
d’obertura frontal per
adossar a paret.

BARRA ABATIBLE
Barra de suport
abatible, de gir
vertical d’acer
inoxidable AISI 304
acabat setinat.
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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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COLECCIÓ AIGUA
Alessandro i Francesco Mendini, els grans mestres
italians del color, afronten un nou repte amb el bloc de
vidre buscant redissenyar, en sintonia amb l’evolució
del gust i el disseny d’avui, els models més coneguts
que han caracteritzat la història del totxo de vidre .
A partir del neutre ondulat, han desenvolupat una
sèrie d’estudis sobre un dels elements naturals més
fascinants: l’aigua.
L’aigua és una de les matèries essencials per
excel·lència, l’element dels elements, que des de
sempre ha despertat tantes passions, de vegades
contradictòries.
És com així neix el nou bloc “AIGUA” que incorpora
i transmet aquestes emocions. Sensual i eclèctic, té
com a objectiu substituir el disseny tradicional més
difós: l’ondat.
Instal·lat en horitzontal evoca la serenitat del dolç
influir de les marees; en vertical, la subtil pertorbació
d’un fort aiguat.
La col·lecció “AIGUA PRESTIGE” està disponible en
diferents acabats, que es poden combinar entre ells
fàcil i agradablement: AIGUA REFLEXOS, AIGUA
PERLA I AIGUA NEUTRE, en versió transparent o
setinat a la sorra una cara, format quadrat (19x19x8
cm.) Terminals lineals i corbs.
Alessandro i Francesco Mendini, creadors de “AIGUA
PRESTIGE” per Bormioli Rocco.
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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 a
la península ibèrica. El nostre model de distribuir els
millors productes amb excel·lent servei i preus globals
ajustats garanteix satisfacció al mercat.
Oferixen una gamma de productes per a solucionar
les necessitats dels seus clients que inclouen peces
especials, colors en massa i injectats, grossors de
5 cm, 8 cm, 10 cm i 16 cm, mesures com 19 x 19,
24 x 24, 30 x 30 , 24 x 11,5, blocs anti-foc, blocs
de major resistència tèrmica, trepitjables senzills i
dobles. A més tenen una gamma àmplia d’accessoris
que inclouen separadors, finestres basculants i
mosquiteres, morters, varetes, ancoratges especials,
junta de dilatació i el seu Sistema BlokUp Clips que
facilita la instal·lació de blocs en interiors i exteriors.

DORIC
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ELS ELECTRODOMÈSTICS
DE LA LLAR
Els electrodomèstics són una eina d’ús habitual en el
dia a dia. Permeten realitzar i agilitzar algunes tasques
domèstiques de rutina diària. Ajuden a preparar i cuinar
aliments.
Entre ells podem trobar:
·
·
·
·

Fogons.
Campanes.
Forns.
Microones.
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GRAN VARIETAT
DE PRODUCTES
D’ENCAST
Cata és una empresa especialitzada en electrodomèstics
d’encast. Son líders de mercat en extracció i oferixen 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 antiditades DurAlum.
Il·luminació d’alta eficiència
mitjançant LEDs. Disponible en
mesures de 60, 70 i 90 cm.

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

Potència Màxima: 390 m³/h.
Nivell sonor Mínim: 45 dB (A).
Classificació: C.

Potència Màxima: 645 m³/h.
Nivell sonor Mínim: 57 dB (A).
Classificació: D.

THALASSA BK
Campana decorativa de paret amb
acabat en vidre negre. Amb control tàctil
seqüencial de 10 nivells. Il·luminació d’alta
eficiència mitjançant LEDs, regulables en
intensitat. Disponible en mesures de 60,
70, 90 i 120 cm.
Potència Màxima: 780 m³/h.
Nivell sonor Mínim: 39 dB (A).
Classificació: A+.

TDN 603
Placa vitroceràmica
de 3 zones de
cocció. Tenint
una zona gegant
doble de 210 i 270.
Potència total de
5,4kW.

CI 631
Placa vidre gas de
color negre de 4
zones, 1 foc auxiliar
de 1 kW, 2 semi
ràpids de 1,75kW
i 1 triple corona de
3,5kW.

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

MD 7009 BK
Forn multifunció
digital amb acabat
en vidre negre, de
8 funcions, amb
comandaments push
pull escamotejables.
Amb sistema de neteja
per vapor d’aigua amb
l’exclusiu sistema
AquaSmart de Cata.

SE 6004 X
Forn estàtic amb
acabat en Inox, de
4 funcions. Amb
porta panoràmica
interior de fàcil
neteja.
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