Ocultació, tancaments i gespa artificial

Vímet ecològic Lop

Vímet partit

29,95€

14,50€

Tancament semisintètic i ecològic. Fet a Catral.
Lleuger, resistent al sol a l'aigua i d'alta
ocultació. Mesures: 0,9 x 3 m.

Producte exclusiu de Catral, amb grau mitjà
d'ocultació. Ecològic i de fàcil muntatge.
Mesures: 1 x 3 m.

producte
recomanat

Vímet Multi

Combinació de varetes
de vímet natural i ecològic de diferent grossor.
Teixides amb filferro galvanitzat. El seu nivell
d'ocultació és alt. Nou producte de fàcil
muntatge. Mesures:1 x 3 m.

17,95€

Tot a punt!
Barbacoa Zon 1
Carbó i llenya. Barbacoa en maó
vermell i formigó refractari gris.
Minibancada lateral de maó.
Graella metàl·lica: 49,5 x 35 cm.
Mesures: 91 x 48 x 190 cm.

235,00€
Tanca Hidenatur Plus Desenvolupat amb fibres d'última

Gespa Calpe X-TRA S20

26,50€

45,50€

generació creant un aspecte molt natural, frondós i de tons homogenis que
garanteix un nivell d'ocultació màxim. Resistent al sol, pluja i fàcil muntatge. Fet a Catral. Mesures: 1 x 3 m.

Hidronetejadora
AW100
Màxima pressió: 100 bares
Potència màxima:1,4 kW

Cabal 5,5 litres/min. 5,4 Kg.

115,00€

Aspecte molt natural en una gespa decorativa amb 4 colors de filaments.
Mesures: 1 x 4 m.

Hidronetejadora
AW100
Màxima pressió: 100 bares
Potència màxima:1,4 kW

115,00€

Cabal 5,5 litres/min. 5,4 Kg.

Clickborder Pack 5 bordos tronc LOP

Producte fabricat amb LOP, desenvolupat amb material ecològic i
reutilitzable. Fet a Catral. Sistema d'embalatge, fàcil muntatge,
resistent al sol i a l'aigua. Mesures: 40 x 20 cm.

14,50€

Clickfence Pack 5 minitanques

Producte fabricat
amb LOP, desenvolupat amb material ecològic i reutilitzable. Permet la
possibilitat de crear angles amb tanques d'una forma ràpida i fàcil
adaptant-se al teu espai. Sistema d'embalatge, fàcil muntatge, resistent
al sol i a l'aigua. Mesures: 40 x 40 cm.

Total Tech,

17,60€

blanc

PEGA, SELLA, REPARA
qualsevol material en
interior i exterior, fins i tot
sota aigua, amb efecte
xpress i resistint les
condicions més dures.

7,50€

P.I. Congost C/Joan Brossa s/n
(Davant deixalleria La Garriga)
08530-La Garriga (Barcelona)
Tel: 93 871 55 59

www.materialsconfort.com
www.materialsvinas.com

Promoció vàlida de l'1 de juny al 15 de juliol excepte fi d'existències o error tipogràfic.
TOTS ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN IVA. PREUS VÀLIDS PER A PENÍNSULA.

Neteja per a piscines

Barbacoes

Algicida QP 5l

Choc Rapid 1/2

9,80€

6,95€

Algicida per a sanejament i conservació. Et
permet conservar l'aigua neta i fora de bacteris.

Clor ràpid granulat
aigües verdes EL ANTIGRIPAL DE LA SEVA
PISCINA. Actua ràpidament contra la contaminació, tornant l'aigua al seu perfecte estat.

producte
recomanat

Quimiclor 4 Ef.

TAB. 200 GRS. 5 KGS. Clor, antialgues,
floculant i antical.

25,95€

Quimiclor 5 Ef.

Quimifloc PS Líquid 5

Elevador Ph 6 Líquid

26,95€

10,90€

11,95€

TAB. 200 GRS. 5 KGS Clor, antialgues, floculant,
antical y mantenedor de pH.

Clarificant d'aigua que precipita la matèria en
suspensió.

El +pH Líquid serveix per elevar el pH de
l'aigua de la nostra piscina.

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

Netejador plàstics i PVC

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

245,00€

270,00€

Carbó i llenya. Barbacoa en maó i formigó.
Maó refractari. Barbacoa amb campana.
Graella metàl·lica 59 x 35 cm. Formigó color
gris.
Mesures: 78 x 58 x 200 cm.

Barbacoa Venit Flex

Formigó blanc i gris, d'acabat llis i texturat ratllat.
Barbacoa d'utilització a carbó. Graella en metall
niquelat 51 x 41 cm. Braser en metall aluminitzat,
pintat, amb calaix per recollir cendres. Cartel·la
inferior en formigó blanc.
Mesures 47 x 60 x 95 cm.

210,00€

preu
estrella

Renovador teka

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

Motoserra CS33EB L2

Motor New Pure Fire 70% menys d'emissions i 30% menys de consum.
Cilindrada 32,3 cc. Potència màxima 1,20 kW. Pas cadena 3/8"
Longitud d’espassa 350 mm. Pes en sec 4,2 Kg.

Retallavores CG25SC
Potència màxima: 0,4 kW
Pes en sec: 2,3 Kg.
Capçal giratori.

11,00€

250,00€

Total Tech blanc PEGA, SELLA,

Adhesiu Gespa especial per

Bufador RB24EAP

Desbrossadora CG40EAS (P)

7,50€

6,50€

165,00€

310,00€

9,95€

7,95€

Montack Xpress Cartutx adhesiu

6,50€

de muntatge d'agarri total immediat que pega
tots els materials tant a l'interior com a
l'exterior.

Barbacoa Napoles XL

Carbó i llenya. Barbacoa en maó vermell i
formigó. Maó refractari gris. Graella metàl·lica
49,5 x 35 cm. Color gris. Amb braser.
Mesures: 84 x 47 x 190 cm.

Eines de jardí

Netejador exterior i adhesius

Elimina algues i molses

Barbacoa Zon

REPARA qualsevol material a l'interior i
exterior, fins i tot sota aigua, amb efecte
xpress i resistint les condicions més dures.

preu
estrella

pegat, reparació i instal·lació de gespa
artificial. Aplicable en humit, màxima
adherència, resisteix temperatura, rajos UV,
vibracions, impactes…

producte
recomanat

Motor New Pure Fire 70% menys d'emissions i 30% menys de consum.
Cilindrada 24 cc. Potència màxima 0,89 kW.
Cabal d'aire 12m3/min. Pes en sec 3,9 Kg.

69,95€

Motor New Pure Fire 70% menys d'emissions i 30%
menys de consum.
Cilindrada 39,8 cc. Potència màxima 1,21 kW.
Diàmetre tub 28 mm. Pes en sec 7,5 Kg.

