


Mobles de bany

BANY   I   MOBLES DE BANY

Un bany per a cada
tipus de família

369,00€

NISY 120 moble de bany suspès i amb 
lavabo integrat. Una línia que reflecteix la 
il·lusió i modernitat pròpia d'un esperit jove 
i actiu.

Deixa't conquistar per l'espontanietat i 
troba aquest toc diferent i trencador que 
estaves buscant per al teu bany.

El moble suspès NISY compta amb 4 amplis 
calaixos (nou interior tèxtil coco, amb 
organitzador de calaix inclòs), aportant
gran espai de magatzematge.

El lavabo ENZO està fabricat en ceràmica 
amb un acabat en color blanc brillant i de 
fàcil neteja.

Amb moble alt 2 portes incloses.

Mides: 50 x 80 cm alt x 24 cm prof.

Mides moble: 120 x 56,5 cm alt x 46 cm 
prof.

Color: Galet brillant. Inclou dues aplics led 
Lucce 30, lavabo ENZO i mirall MURANO.

Mides mirall: 120 x 70 cm alt.649,00€

LITTLE 50/60 Moble de bany suspès i amb lavabo integrat
de la sèrie LITTLE. La sofisticació al teu abast. Línies rectes i subtils
que doten d'elegància i refinament al teu bany per molt petit que sigui.

Els seus matisos i detalls aconseguiran conquistar-te. El moble suspès 
LITTLE compta amb 2 amplis calaixos, aportant gran espai de 
magatzematge. Tiradors en acabat cuir.

El lavabo LITTLE està fabricat en ceràmica amb un acabat en color blanc 
brillant i de fàcil neteja. Bisel.lat de 45% entre l’aresta del moble i el 
fontal del calaix.

LITTLE 50 BLANC MAT

Mides moble: 50 x 56,50  cm alt x 35 cm prof.
Color: blanc mat amb tirador cuir negre.
Inclou aplic led Lucce 30 black, mirall MURANO i lavabo ENZO.
Mides mirall: 50 x 70 cm alt.          

LITTLE 60 OLMO GRIS 

Mides moble: 60 x 56,50 cm alt x 35 cm profunditat.
Color: Olmo gris amb tirador cuir marró.
Inclou aplic led Lucce 30 crom, mirall MURANO i lavabo ENZO.
Mides mirall: 60 x 70 cm alt.

299,00€

309,00€

LITTLE 60

BAND 80 aquesta sèrie és el resultat de combinar 
funcionalitat amb delicadesa. Moble de bany amb potes i lavabo 
integrat. Compta  amb 1 ampli calaix (nou interior tèxtil de coco),
i dues portes, aportant gran espai de magatzematge.

El lavabo SLIM està fabricat en ceràmica amb un acabat en color 
blanc brillant i de fàcil neteja.

Mides moble: 80 x 85 cm alt (amb les potes) x 46 cm prof.
Color: Gris Sorra. Inclou aplic led Lucce 30 i mirall MURANO. 
Mides mirall: 80 x 70 cm alt.

BAND 100 en aquesta versió compta  amb 2 amplis calaixos 
(nou interior tèxtil de coco), i una porta, aportant gran espai de 
magatzematge.

Mides moble: 100 x 85 alt (amb les potes) x 46 cm prof.
Color: Galet brillant. Inclou aplic led Lucce 30, mirall MURANO i 
lavabo SLIM. Mides mirall: 100 x 70 cm alt.

299,00€

BAND 100 BAND 80

NISY 120

LITTLE 50



BANY   I   CERÀMICA

Ceràmica

13,90€/m2

Consulti la nostra varietat d'acabats i colors

Madox Revestiment. Pasta blanca 
rectificada. Mida: 40x120 cm. 
Color: Gris mat.

Madox
Paviment.
Gres porcelànic 
rectificat.
Mida: 60x60 cm. 
Color: Gris mat.

Madox Arrow Revestiment. 
Pasta blanca rectificada. 
Mida: 40x120 cm. Color: Gris mat.

Energy Revestiment. Pasta blanca 
rectificada. Mida: 40x120 cm. 
Color: Gris mat.

Energy City Revestiment.
Pasta blanca rectificada. 
Mida: 40x120 cm.  Color: Gris mat.

Madox gris 60x60 cm

Energy
Paviment.
Gres porcelànic 
rectificat.
Mida: 60x60 cm. 
Color: Gris.

14,90€/m2

10,90€/m2 10,90€ /m2

13,90€/m2

14,90€/m2

Quarz Pearl 30x90 cm

Quarz Revestiment. Pasta blanca 
rectificada. Mida: 30x90 cm.  Color: Pearl.

12,50€/m2

Quarz Dunas Revestiment. Pasta blanca 
rectificada. Mida: 30x90 cm. Color: Pearl.

Ikeda Revestiment. Pasta blanca rectificada. 
Mida: 30x90 cm.  Color: Pearl mat.

13,90€/m2

12,50€/m2

Ikeda Dunas Revestiment. Pasta blanca 
rectificada. Mida: 30x90 cm. 
Color: Pearl mat.

13,90€/m2

Pecan Paviment. Gres porcelànic rectificat.
Mida: 22,5x119,5 cm. 
Color: Beige.

14,95€/m2

High Sierra Paviment. Gres porcelànic
Mida: 24x88 cm. 
Color: Beige.

11,90€/m2 Pecan Beige 22,5x119,5 cm



BANY   I   MAMPARES DE BANY

Hit Mampara frontal de 2 fulles. 1 fulla corredissa + 1 fixa. 6 mm de gruix. 
Acabat plata alt brillant. Vidre transparent. Maneta París. Tancament progressiu 
inclòs. Sistema d'alliberament de la fulla corredissa per a facilitar la neteja. 
Mides: de 145 a 160 cm. Alt: 195 cm.

Mampares de bany

producte
recomanat

490,00€

Vita Mampara frontal de 2 fulles + 1 fix lateral. 1 fulla corredissa + 1 fixa+ 1 
fix lateral. 8 mm de gruix. Acabat crom brillant. Vidre transparent. Maneta 
Turin. Tancament progressiu inclòs. Sense guia inferior. Mides (frontal+lateral): 
de 150 a 210 cm. Alt: 195 cm. 

Vita (angular). Mampara angular de 2 fulles fixes + 2 corredisses. 8 mm de 
gruix. Acabat negre. Vidre transparent. Maneta Turin. Sense guia inferior. 
Mides (suma dels dos costats): de 160 a 180 cm. Alt: 195 cm. 

Wind Mampara angular de 4 fulles. 2 fulles corredisses + 2 fixes. 6 mm de 
gruix. Acabat plata alt brillant. Vidre transparent. Mides (suma dels dos 
costats): de 160 a 180 cm. Alt: 195 cm. 

Fix One 1 fix de dutxa. Gruix de 8 mm. Vidre transparent. Acabat negre. 
Mides: 90-100 cm.

Arco Iris Plus 1 fulla abatible. Gruix de 6 mm. Vidre transparent. 
Acabat negre. Mides: 70-85 cm.

790,00€

860,00€ 480,00€

280,00€ 429,00€



BANY   I   PLATS DE DUTXA

Delicadesa,
disseny i
resistència

Essential Plat de dutxa extraplà. Textura Pissarra. Color blanc 
Trencat. Mides: 70 x 100 - 80 x 120 cm.
 Amb reixeta d'acer inoxidable pulida inclosa (01 foto).

producte
recomanat

Plats de dutxa

Synergy recupera l'essència dels llistons de fusta massissa amb una col·lecció amb dues superfícies de tendència: una acanalada recta i una altra més 
arrodonida. La col·lecció destaca per la seva línia contemporània, minimalista, però amb caràcter. Moble Synergy en textura Surato, suspès de 2 calaixos. 
Mides moble: 1002 x 455 x 560 mm. Encimera per a lavabo integrat KERA. Mides encimera: 1012 x 460 x 16 mm.

Silex Plat de dutxa extraplà. Textura Pissarra.
Mida: 80 x 120 cm. Amb reixeta d'acer inoxidable pulida inclosa (01 foto).
Reixetes 02 i 03 opcional. Consultar preus.

Silex Plus Plat de dutxa extraplà. Textura Llastra. Color Caputxino.
Mida: 80 x 120 cm.
Reixeta no inclosa (opcional del mateix material, textura i color que el plat, 
consultar preus).

Aquí tens tot el que necessites
perquè cada matí en entrar al
bany somriguis. Espais sofisticats
que inciten a la calma i a la tranquil·litat.

239,00€

299,00€

199,00€

299,00€

149,00€

419,00€
moble

encimera

Acer Inox

Color

Textura i color

01 02 03

Silex reixetes 01 i 02. Silex Plus reixetes 01, 02 i 03.

Reixetes Silex World diferents opcions.

 70 x 100 cm. 

80 x 120 cm. 



Monocomandament 
lavabo. Mesclador amb 
airejador i flexibles M-10 
3/8” x 370 mm.

BANY   I   AIXETERIA

producte
recomanat 

Sèrie Bahama XtremeSèrie S12 Urban Sèrie Start Elegance

Monocomanda-
ment lavabo. 
Mesclador amb 
airejador i flexibles 
M-10 3/8” x 500 mm.

Monocomanda-
ment lavabo.
Mesclador amb airejador 
i flexibles M-10 3/8” x 
420 mm.

Monocomandament  
aigüera. Mesclador amb 
airejador, cany giratori i 
flexible M-10 3/8” x 370 
mm.

Monocomandament  
aigüera cany. Aixeta monoco-
mandament mesclador per a 
aigüera, aquesta aixeta tan sols 
necessita una maneta per a 
regular la temperatura i
el cabal de l'aigua.

Monocomandament  
lavabo. Mesclador amb airejador 
i flexibles M-10 3/8” x 420 mm. 
amb cartutx economitzador
del 50% cabal.

Monocomandament aigüera. Mesclador amb 
airejador, cany fos giratori, flexibles M-10 3/8”x 
420 mm amb cartutx economitzador del 50% de 
cabal i obertura 100% aigua freda per a estalvi 
energètic.

Monocomanda-
ment aigüera. 
Mesclador amb 
airejador, cany giratòri 
i flexible M-10 3/8” x 
370 mm.

37,90€ 53,90€

88,90€ 114,50€

104,90€

54,90€

58,90€45,25€

Aixeteria

preu
estrella

Sèrie Artic Xtreme

Sèrie Ágora Xtreme

Aixetes i complements que ens ajuden a estalviar aigua. 
Els monocomandaments de lavabo i d'aigüera que dispo-
sem tenen airejadors, dispositius d'estalvi que redueixen 
notablement el consum d'aigua i energia.

Tria el que millor 
s'adapti a la teva 
necessitat



producte
recomanat

BANY   I   CONJUNTS DE DUTXA

MallorcaIris Formentera

DaliaSayro Sayro negre

Aixeteria termostàtica 
llautó cromat. Distribuïdor 
2 posicions integrat. Barra 
extensible 82/130 cm. 
Suport mànec de dutxa 
lliscant i orientable.

164,00€

Aixeteria monocomanda-
ment llautó cromat. 
Distribuïdor 2 posicions 
llautó cromat. Barra 
extensible 98/140 cm. llautó 
cromat. Suport mànec de 
dutxa lliscant i orientable.

149,00€

Aixeteria monocomandament 
llautó cromat. Distribuïdor 2 
posicions llautó cromat. Barra 
extensible 90,8/134 cm acer 
inox 304 cromat. Suport 
mànec de dutxa lliscant i 
orientable.

136,00€

Aixeteria monocomandament 
llautó cromat. Distribuïdor 2 
posicions llautó cromat. Barra 
extensible 96/140 cm acer inox 
304 cromat. Suport mànec de 
dutxa lliscant i orientable. 
Mànec de dutxa 3 posicions.

114,00€

Aixeteria monocomanda-
ment negre electrochapat.
Distribuïdor 2 posicions.
Barra extensible 96/140 
cm acer inox 304.
Suport mànec de dutxa 
lliscant i orientable.
Mànec de dutxa 3 
posicions.

144,90€

Acer inox 304 antipetja-
des. Aixeteria monoco-
mandament. Mànec de 
dutxa anticalç. 
Distribuïdor 3 
posicions. 3 jets rain 
shower effect.

289,00€

Conjunts de dutxa



Accessoris de bany

BANY   I   ACCESSORIS DE BANY

Barra
63,5x5,5x8 cm.

Portarotllo
18x5,5x8 cm.

Anella  lavabo
21x12x8 cm.

Dosificador
cromat paret 5x17x8 cm. 

Sabonera paret
11x5,5x13 cm.

Portagot paret
7x9,5x11 cm.

34,95€

Sèrie Odeón

33,95€ 27,95€ 22,95€

22,95€ 24,95€

Paperera 5 litres.
Paperera acer cromat,
amb pedal d'obertura.
Mides: Ø 21 cm x29 cm. d'alt.

Tamboret alumini
Tamboret de dutxa amb
anses i potes d'altura 
regulable. Pes màxim: 110 kg.
Mides: 50x37 cm.

Sabonera
Sabonera penjar aixeta, crom.
Mides: 30,5x37,5x12,5 cm.

Mirall paret plegable crom. 
Augment x 3, acer i llautó,
cromat. Mides: Ø 20 cm.

Mirall bany
Led amb sensor.
Mides: Ø 60 cm.
Potència: 15 W.
Lúmens: 800  O

Conjunt inodor 
crom. Longitud 
portarotllo: 15 cm.

41,50€ 39,95€

27,95€

34,95€ 80,95€

44,95€

Qualitat, disseny
i funcionalitat



BANY  I   SANITARIS I PLATS DE DUTXA

Sanibold BTW

Inodor complet amb seient esmorteït.

445,90€

Urby 60 BTWUrby 48

Plat de dutxa Stepin
Mides: 120x80 cm. Acabat: antilliscant. Color: blanc, gris. 
Amb vàlvula inclosa. Disponible en altres mides.* Consultar preus. 
140x90/*140x80/ 140x70/*120x90/*120x80/*120x70/*100x80/*100x70/*90x90

/*80x80 cm. * CONSULTAR DISPONIBILITAT A L’ESTABLIMENT.

186,90€

Sanitaris i plats de dutxa

Inodor suspès amb seient esmorteït + 
estructura Sanslim.

El nou sistema de descàrrega "rimflush", es carac-
teritza per la distribució uniforme de l'aigua que 
efectua una rentada perfecta i sense esquitxades 
de l'interior del inodor.

Sanibold suspès RIMFLUSH + cisterna encastada
Inodor suspès Rimflush amb seient esmorteït + estructura Sanslim.

329,90€

246,90€
Inodor suspès amb seient esmorteït. 186,90€

289,90€

Inodor BTW - Cisterna. 
Seient esmorteït.



BANY  I  RENOVA EL TEU BANY

Renova el teu bany

Aixeteria monoco-
mandament llautó 
cromat. Distribuïdor 2 
posicions. Barra 
extensible 96/140 cm. 
acer inox 304 cromat. 
Suport mànec de 3 
posicions
de dutxa lliscant i 
orientable.

114,00€ 199,00€

Sayro

Renova el teu bany

Fijo One 1 fix de dutxa. Gruix de 8 mm. Vidre 
transparent. Acabat negre. Mides: 90-100 cm.

280,00€

Quarz Pearl 30x90 cm

Quarz Revestiment. Pasta blanca 
rectificada. Mida: 30x90 cm.
Color: Pearl.

12,50€/m2

Quarz Dunas Revestiment.
Pasta blanca rectificada. Mida: 30x90 cm.
Color: Pearl.

13,90€/m2

producte
recomanat

Start Elegance

Monocomandament 
lavabo. Mesclador amb 
airejador i flexibles M-10 
3/8” x 500 mm.

53,90€

Essential Plat de dutxa 
extraplà. Textura Pissarra. Color 
blanc trencat. Mida: 70 x 100 cm. 
Amb reixeta d'acer inoxidable 
pulida inclosa.

Sanibold suspès 
RIMFLUSH 
Inodor suspès Rimflush amb 
seient esmorteït .

239,90€

299,00€

BAND 80 aquesta sèrie és el resultat de combinar funcionalitat 
amb delicadesa. Moble de bany amb potes i amb lavabo integrat. 
Compta amb 1 ampli calaix (nou interior tèxtil de coco) i dues portes 
aportant gran espai de magatzematge. El lavabo SLIM està fabricat en 
ceràmica amb un acabat en color blanc brillant; de fàcil neteja.

Mides moble: 80 x 85 cm alt (amb les potes) x 46 cm prof.
Color: Gris Sorra. Inclou aplic led Lucce 30 i mirall MURANO.
Mides mirall: 80 x 70 cm alt.



Stop moho 
secament xpress. 
Silicona especialment 
formulada perquè 
resisteixi els ambients més 
durs d'humitat, amb una 
protecció antifloridura 
que dura 5 vegades més.
A més seca en tan sols 30 
minuts.

5,20€

BANY  I   SOLUCIONS PER A LA CASA

Netejadors

Adhesius, segelladors, impermeabilitzants

TotalTech enganxa, 
segella, i repara. Blanc.

Qualsevol material en interior i 
exterior, fins i tot sota aigua, amb 
efecte express i resistint les 
condicions més dures. 
Ideal per a segellaments en 
cobertes i impermeabilitzacions.

Sella tot silicona 
neutra 280 ml. 
Segellador multiusos de 
qualitat superior que 
segella tot tipus de 
materials, tant en interior 
com en exterior, i que 
ofereix una resistència 
extrema a UV i canvis de 
temperatura.

Montack 
Agarri total
450 gr.
Adhesiu
de muntatge amb 
FIXACIÓ TOTAL 
IMMEDIAT per a 
fixar de manera 
RESISTENT i FÀCIL

Impermeabilitzant 
d'última generació, capaç 
de suportar el trànsit,
l'aigua estancada i 
l'enrajolat directe. Es pot 
aplicar en humit. Vermell, 
gris i blanc.

Netejadora 
floridura
500 ml.

Oblida't de la 
floridura! Neteja 
d'arrel les taques 
de floridura a 
l'instant.

Paso desembussa-
dor gel express 1 L. 
Desembussador per a 
embussos severs amb fórmula 
gel que aconsegueix la solució 
més potent i ràpida per a 
desembussar per complet tot 
tipus de canonades. Sense 
àcid sulfúric.

6,90€ 4,70€6,45€

19,90€5,25€ 8,50€

Epoxy Pro
Elimina residus de junta epoxi tant en fresc 
com consolidats, evitant el posterior 
"entelat".

Instant Remover
Netejador instantani per a junta cimentosa 
en fresc. Permet una neteja ràpida i sense 
aclarit de seguida després de la rejuntada, 
evitant el posterior "entelat"

Silicone Refiner
Allisant per a l'acabat de silicona en fresc. 
Facilita el segellament i el modelat de tota 
mena de segelladors evitant l'adherència 
de residus al material.

Concrete Shield 5 L.
Protector hidro-oleorepelent reavivant 
per a ciment i formigó imprès. Acció 
consolidant i anti-despolvoreig.

Impermeabilitzant 
antigoteres per a 
cobertes inclinades 
reforçat amb fibres. 
Òptim cosit de 
fissures , alta 
durabilitat, alta 
resistència als raigs 
UV. Permeable al 
vapor d'aigua.

23,00€

Aigua Stop Barrera Total 1 
Kg . Vermell.

Aguastop cautxú 
fibres grisa 5 Kg.

19,90€ 8,25€ 57,90€

9,50€

9,50€




