ESTIU I OCULTACIÓ, TANCAMENTS I GESPA ARTIFICIAL

el teu jardí s'ho mereix!

Ocultació, tancaments i gespa artificial
Vímet LOP ecològic Forja

Bruc rústic

Tanques de fusta

Tancament semisintètic i ecològic,
composat per varetes de material
LOP unides entre si amb acer
galvanitzat.
El vímet ecològic, no genera ﬂama,
és molt resistent i es pot pintar
gràcies a la seva composició.
Mides: 1x3 m.
Color: forja clar.

36,90€

producte
recomanat

Pack 5 bordos tronc

44,90€

Teixit de bruc ecològic natural.
Bruc amb el major gruix i poder
d'ocultació del mercat.

Travessa de fusta

21,50€

Tanca de fusta amb autoclau 3.
Mida: 80x210 cm.

Rajola LOP Antracita

clickborder LOP

14,90€
És un bordo composat per materials reciclats
i és un producte completament reciclable.
Tractament anti-uv. Fàcil instal·lació.
Mida: 40x20 cm. Color: antracita.

Jardí vertical Wild

24,50€

Travesses de fusta d'alta
qualitat destinades a la
creació de jardins i espais
verds a mida. Nivell
autoclau número 3.
Mida: 10x200x20 cm.

38,90€
Pack 9 rajoles Clickﬂoor pissarra LOP. Rajola
ecològica, reciclable, ﬂexible, resistent i reutilitzable. Tractament anti-uv i fàcil sistema d'instal·lació. Mida: 30x30x2 cm.

Gespa Denia S30 i S40
Gespa Denia S30

72,90€
18,23€/ m2

Gespa Denia S40

58,90€
Jardí vertical composat per fulles sintètiques
de gran realisme amb tractament anti-uv per a
la protecció davant l'exposició a les radiacions
solars. Mida: 100x100 cm.

88,90€
22,23€/ m2

Gespa de gamma alta,
confeccionat amb ﬁbres
d'última generació que li
atorguen un aspecte molt
natural. Baking millorat
que garanteix menor
encongiment i alt nivell
de drenatge. 60 l/m².
Mida: 1x4 m.

ESTIU I NETEJADOR EXTERIOR I ADHESIUS

visca
el bon
temps
Netejador exterior i adhesius
Elimina algues i molses

Eliminador intensiu d'algues, molses i líquens.
A més d'eliminar, protegeix la superfície del
creixement d'aquests elements.

9,95€
Montack agarri total

Adhesiu de muntatge amb
Xtra Grip technology que aporta
agarri total immediat per a
ﬁxar de forma resistent i fàcil.
Materials: porosos i no porosos,
ﬁns i tot superfícies delicades i
humides. Interior i exterior.

6,

preu
60€ estrella

Netejador plàstics i PVC

Netejador potent de mobles de plàstic,
persianes, fusteria d'alumini…

Renovador teca

Fórmula enriquida amb ceres i olis naturals,
que retorna a la fusta el seu aspecte original,
protegint-la dels agents externs.

7,95€

11,30€

Total Tech blanc

ENGANXA, SEGELLA I REPARA
qualsevol material en interior i
exterior, ﬁns i tot sota l’aigua,
amb efecte xpress i resistint les
condicions més dures.
Cartutx de 290 ml.

7,25€

Adhesiu gespa

Especial per pegat, reparació i
instal·lació de gespa artiﬁcial.
Aplicable en humit, màxima
adherència, resisteix temperatura, raigs UV, vibracions,
impactes…
Cart. 500 g

Cart. 1 Kg

6,50€ 9,90€

ESTIU I BARBACOES

menú
d'estiu
Barbacoes
Barbacoa Romana
Barbacoa en maó i formigó
refractari, sense campana, amb
graella metàl·lica 52x35 cm i
prestatge inferior en formigó.
Mides: 112x71x46 cm.
Pes: 192 Kg.

169,00€

Barbacoa Niza
Barbacoa d'obra per a carbó i
llenya, recomanada per a 4
comensals. Compta amb
campana, graella, fogons i
prestatge de formigó. Té
muntatge modular per
peces amb silicona.
Mides: 190x62 x45 cm.
(alt x ample x fons) i és
de formigó refractari.
Graella metàl·lica: 50x35 cm.
Pes: 290 Kg.

225,00€

Pack Venit
Barbacoa en formigó blanc i gris,
d'acabat llis i texturat ratllat, amb
graella metàl·lica 51x41 cm i
prestatge inferior en formigó.
Mòdul bancada: 59x47 cm.
Mides pack: 118x47x185 cm.
Pes: 440 Kg.

519,00€

Barbacoa Niza
amb minibancada
Barbacoa de carbó i llenya.
Fabricada en maó i formigó
refractari. Minibancada lateral
amb aproximadament 25x45 cm.
Amb xemeneia.
Graella metàl·lica: 50x35 cm.
Mides barbacoa:
91x47x190 cm.
Color: formigó gris.
Pes: 310 Kg.

preu estrella

235,00€

ESTIU I CASETES, BAGULS I DUTXES SOLARS

tot
en
ordre
Casetes, baguls i dutxes solars
Caseta metàl·lica Cambridge
Capacitat: 4,72 m² Mides exteriors:
21x181x198 cm (ample x fons x alt). Doble
porta lliscant 109x157 cm. i dues aigües.
Colors: blanc i verd.

recomanat
299,00€ producte

Bagul resina basic II
Capacitat: 270 litres.
Mides exteriors: 107x51,3x 53,7
cm. (ample x fons x alt).

29,95€

Caseta resina Mara
Capacitat: 1,34 m² Mides exteriors:
130x103x203 cm (ample x fons x alt).
1 porta 75x173 cm. Color: antracita.

Bagul resina basic I
Capacitat: 190 litres.
Mides exteriors: 96x45,8x48,2 cm.
(ample x fons x alt).

275,00€
Dutxa solar Gogta

Dipòsit de PVC. Capacitat: 20
litres. Aixeta mescladora d’aigua
calenta-freda. Es connecta amb
una mànega de jardí estàndard.

119,00€

26,95€

Dutxa solar Niagara
Dipòsit de PVC. Capacitat:
8 litres. Aixeta mescladora d’aigua
calenta-freda. Es connecta amb
una mànega de jardí estàndard.

Dutxa solar Yosemite
Dipòsit de PVC. Capacitat:
18 litres. Aixeta mescladora d’aigua
calenta-freda. Es connecta amb una
mànega de jardí estàndard.

estrella
59,00€ preu

99,00€

ESTIU I NETEJA I DESINFECCIÓ DE PISCINES

piscines
en forma!

Neteja i desinfecció de piscines
Algicida QP 5L

Choc Rapid 1/2

Algicida líquid per al sanejament i manteniment de l'aigua de les piscines. Prevé
l'aparició d'algues.

Clor ràpid granulat. Actua ràpidament contra
la contaminació (algues, bacteris, fongs, etc.)
retornant l'aigua al seu perfecte estat. El
antigripal de la seva piscina.

9,20€

6,95€

preu
estrella

Alboral 10
Desinfectant, algicida, antical, clariﬁcant,
ﬂoculant, abrillantador, bactericida,
bactereostàtic, mantenidor pH i
estabilizant.

34,95€

Quimiclor 5 efectes Tab. 200 gr

Quimiﬂoc PS líquid 5L

Elevador pH 6

Desinfectant, algicida, ﬂoculant, antical i mantenidor del pH. Tractament complet per a piscines
amb aigües molt dures o difícils, absències
prolongades, vacances, cap de setmana.

Precipita la matèria en suspensió, per aclarir
l'aigua de la piscina. No modiﬁca el pH de l'aigua.

Elevador de pH líquid.

29,95€

10,95€

11,95€

ESTIU I EINES ELECTROPORTÀTILS

treball
facil
Eines electroportàtils
Pack de mini-amoladora+disc
Mini-amoladora amb nou disseny compacte i
lleuger. Ús continu en treballs lleugers.
Diàmetre: 115x22,23 mm.
Potència: 600 W.
Revolucions: 11.000 rpm.
Pes: 1,8 Kg

preu
estrella

56,50€
Bufador

Motor PureFire. Tipus portàtil lleuger 3,9 Kg.
Per a ús domèstic i professional. Cilindrada 24 cc;
Cilindrada: 23,9 cc.
Potència màxima: 0,89 kW.
Cabal d'aire: 12,5 m3/min.
Pes en sec: 3,9 Kg.

189,00€

Trepant combinat a bateria de liti

Amoladora

Cos compacte, empunyadura ergonòmica.
Portabroques automàtic. Llum Led. 22 posicions
de parell d’estrenyi. Selector de dues velocitats.
Ús continu en treballs mitjans.
Portabroques: 13 mm. Màxim estrenyi: 55 Nm.
Revolucions: 0-1.400/0-350 rpm. Pes: 1,7 Kg.

El millor en durabilitat de la seva classe. L'estator
està partit en dos per a una millor eﬁciència en
refredament i durabilitat del motor. El motor està
protegit contra la pols i els enderrocs mitjançant
una construcció en laberint. Ús continu en
treballs durs.
Diàmetre: 230x2,23 mm. (interior). Potència:
2.000 W. Revolucions: 6.600 rpm. Pes: 5,1 Kg.

199,00€
Motoserra
Cilindrada: 32,3 cc.
Potència màxima: 1,20 kW.
Pas cadena: 3/8”
Longitud espasa: 350 mm.
Tipus d'espasa: Punta pinyó.
Pes en sec: 4,2 Kg.

250,00€

98,00€
Hidronetejadora
Potència màxima: 1,40 kW.
Pressió màxima: 100 bares.
Cabal: 5,5 l/min.
Dimensions: 305x245x465 mm.
Pes: 5,4 Kg.
Accessoris subministrats: Filtre detergent.
Filtre polvorització. Pistola.

preu
estrella

119,00€

ESTIU I EINES PER A PINTAR

tot a
punt
Eines per a pintar
Rodet antigota Extra 22 50D

Paletina Triple PRO

Brotxa premsada Extra 10

Poliacrílic d'11 mm. Bon poder d'absorció i
cobriment, per a treballs econòmics. 22 cm.

Mànec de fusta de faig. Per a l'aplicació de tota
mena de pintures. 24 cm.

Mànec de fusta. Per a treballs de retallada,
amb tot tipus de pintures. Multiús. 10 cm.

4,45€

Allargador extensible

Extrusionat d’alumini.
Gran resistència. Multiús. Extensió: 2 m.

8,65€

Kit 02 Esmaltar ECO
Cubeta safata amb recanvi escumeja.

2,60€

3,10€

6,50€ preu
estrella

Cubeta 16 l

Rotllo paper amb cinta adhesiva extra

ECO amb reixeta de 2 anses.
Per a rodets de 22 i 25 cm.

Ultra resistent. Adhesiu fàcil de posar i retirar.
Ideal per a passadissos. Mides: 15x20 m.

3,95€

1,20€

Rotllo cinta Crep
Gran qualitat i resistència. Adhesiu fàcil de posar i retirar.
Per a ús en interior de la llar, reformes, indústria i bricolatge en general.
Mides: 24x45 mm.

1,20€

ESTIU I PINTURES

Pintures
Lleva pintures Plus 750 ml

Titanlux Colors
Esmalt sintètic basat en tecnologia d'alts sòlids,
d'assecat ràpid i ús universal. Molt brillant i
elàstic, amb una excel·lent estabilitat de color i
lluentor, i una gran resistència al ratllat. Molt bon
anivellament i cobriment de cantos. Resistent a
la intempèrie, greixos, rentades, etc.

Colors suaus
i intensos 750 ml.

12,

preu
95€ estrella

Biolux Façanes

Decapant tipus gel sense clorur de metilè,
d'acció ràpida i eﬁcaç. Fàcil i còmoda aplicació
sense degotejos ni vessaments per la seva
naturalesa gelatinosa.
Es pot doblegar i triplicar el seu rendiment.

Colors suaus
i intensos 4L.

57,00€

Oxiron Forja
Antioxidant. Esmalt metàl·lic d'alts sòlids, de
gran adherència, elasticitat i resistència a la
intempèrie, d'aplicació directa sense necessitat de preparació prèvia. Excel·lent protecció i
decoració de qualsevol superfície de ferro.

Oxiron Forja 4L. Oxiron Forja 750 ml.

15,95€

61,00€ 13,95€

Blanc lluminós

Titanxyl Teca

Titanxyl Satinat

Pintura adequada per a interiors i
exteriors, rentable, impermeable.
Plàstic per a la decoració i
protecció de façanes i morters
monocapa. Mètodes d'aplicació:
brotxa, rodet i pistola.

Pintura plàstica mat rentable per
a la decoració de parets i sostres
d'interior.
Alt cobriment i blanc lluminós.
No degota ni esquitxa.

Composició a base d'olis naturals
que impregnen i protegeixen la
Teca. Es presenta en gel per a
facilitar la seva aplicació. No
degota ni esquitxa. Conté ﬁltres
ultraviolats. El pigmentat retarda
el agrisament de la fusta a
l'exterior.

Tractament ideal per a la
protecció de la fusta.
Repel·leix l'aigua, ràpid assecat i
gran resistència a la intempèrie
i a l'acció destructora dels raigs
solars, conté ﬁltres ultraviolats.

Extra blanc mat pot 4 L

Pot 5 Kg

Incolor/mel 750 ml

13,50€

recomanat
9,95€ producte

12,35€

Diversos acabats 750 ml

18,50€

ESTIU I PAVIMENT VINÍLIC

Paviment
Pavimentovinílic
vinílico
Serie PAVINIL en format IVT: 121x18x5 cm
El paviment vinílic Pavinil de Pavimentus és la solució ideal per a habitatges o qualsevol tipus d'espai amb
molt de trànsit.
Entre les seves caracteístiques es troben: la seva qualitat estètica, és antibacteriani, és antiestàtic, no
desprén formaldehids, és resistent a la majoria de productes químics d'ús quotidià i 100% waterproof.

24,95€/m2

Per la seva densitat, el sòl de vinil és altament resistent a les esgarrapades, cops i taques, sense perdre la
calidesa, l'estètica i la comoditat en la trepitjada de la fusta.

Portland

Aspen

Atlanta

Chicago

Houston

Jersey

Miami

Seattle

*Consulti la disponibilitat de la nostra varietat d'acabats i colors

ESTIU I CERÀMICA

terrassa,
pla
perfecte!
Paviment terrassa
Sèrie Aguaviva

Sèrie Cali

Mides: 31x31 cm
Colors: gris i teula*

Mides: 31x31 cm
Colors: sorra, teula i gris*

7,95€/m2

Sèrie Medellín

7,95€/m2
Sèrie Valencia

Mides: 31x31 cm
Colors: beix, teula i gris*

7,95€/m2

*Consulti la disponibilitat de la nostra varietat d'acabats i colors

Mides: 34x34 cm
Colors: sorra i torrat*

estrella
6,95€/m2 preu

