


Avantatges de la
gespa artificial

ESTIU  I   JARDÍ

Gespa artificial

Altura: 30 mm
Rotllo de 2x5 m
Composició: 100% PE 
Puntades/ml: 140/ml (±10%)
Fabricat a Espanya

T'oferim la millor gespa artificial per a exteriors, de colors naturals, sòlids i duradors, d'alt rendiment, gran robustesa i fabricats al nostre país, 
màxima qualitat en gespa artificial.

El teu jardí
a l'última

Gespa artificial Divina Gespa artificial Hillside

Altura: 40 mm
Rotllo de 2x5 m
Composició: 60% PE - 40% PP
Puntades/ml: 190 lm (±10%)
Fabricat a Espanya

17,90€/m2

La gespa artificial ofereix un aspecte completament 
natural, imitant a la perfecció l'herba.
Els diferents tipus de fil en tons verds i terres doten a la 
gespa d'un aspecte realista.
Els nostres models compleixen les normes més exigents 
en matèria de seguretat. No contenen cap 
mena d'element tòxic ni plom, per la 
qual cosa la gespa és totalment 
segura per a persones i animals.

21,90€/m2



ESTIU  I   JARDÍ

Jardí vertical - panell pedra

Panell Laja multicolor Panell Rústic multicolor

Multicolor
Mides: 55 x 15 x
1,5-2,5 cm. (gruix 
variable) m². 
Pissarra oxidada.

Multicolor.
Mides: 55 x 15 x 1-2 cm
(gruix variable) m². 
Pissarra oxidada.

31,90 €/m2

Recobrir parets i façanes amb tanques artificials és una tendència actualment molt marcada en el sector de la jardineria i la construcció. Les peces de 1x1m 
són molt fàcils d'assemblar i combinar entre si per a obtenir uns panells personalitzats.
100% Polietilè màxima qualitat. Aspecte natural i realista. Alta durabilitat. 100% ocultació. Tractament anti raigs UV. Garantia 1000 KLY.

Jardí vertical Helecho

Jardí  vertical Hawaii
Mida: 1 x 1 m.

Mida: 1 x 1 m. 

100% polietilè
Màxima qualitat
Aspecte natural i realista
Alta durabilitat
100% ocultació
Tractament anti raigs UV
Garantia 1000 KLY
Pes unitari: 3.04 kg

100% polietilè
Màxima qualitat
Aspecte natural i realista
Alta durabilitat
100% ocultació
Tractament anti raigs UV
Garantia 1000 KLY
Pes unitari: 3.70 kg

69,90 €/m2

Converteix
el teu jardí
en un oasi

Les terrasses i jardins són un descans 
absolut en estacions com l'estiu. Un lloc 

ideal per a prendre alguna cosa “a la 
fresca” o organitzar sopars i menjars amb 

els nostres amics i familiars. Un racó 
màgic en el qual gaudir dels raigs de sol o 

descansar amb una bona lectura.

44,90€/m2

64,90€/m2



ESTIU   I   BARBACOES

T'agradaria tenir una preciosa 
barbacoa d'obra al jardí de la 
teva casa? Sense cap dubte són 
del millor que hi ha per a les 
reunions amb amics

Barbacoes

Com triar
la teva barbacoa
ideal?
Ja és aquí el bon temps, i amb aquest, els menjars 
familiars i amb amics al voltant de la barbacoa. 
Preparats per a destapar l'alegria, gaudir de les hores 
de sol i de l'aroma dels plats a la brasa?

preu
estrella

229,00€

Barbacoa en maó i
formigó refractari.

Graella metàl·lica mides:
54 x 30 cm.
Una mini bancada (un suport 
lateral) aprox 20 cm.

Bancada inferior
en formigó gris.

Mides: 95 x 47 x 190 alt. cm

Barbacoa Luna

Barbacoa Liz XL amb una minibancada

Barbacoa en maó i formigó refractari.
Bancades laterals en maó i formigó.
Braser metàl·lic amb calaix per recollir cendres.
Barbacoa amb campana.
Aigüera en acer inox + aixeta cromada.

Graella metàl·lica mides: 54 x 30 cm.

Una bancada lateral (només una) amb aigüera en acer i 
aixeta cromada.

Mides: 146 x 58 x 210 alt. cm. 

499,00€

A l'hora de triar el tipus de barbacoa que vols 
per al teu jardí, has de tenir en compte diver-
sos aspectes com l'espai, el disseny.
Si per alguna cosa destaquen les barbacoes de 
llenya és pel sabor tan característic que 
aporten a qualsevol aliment.



Barbacoes

ESTIU   I   BARBACOES

producte
recomanat

Barbacoa en maó i formigó refractari, sense campana, amb 
graella metàl·lica i repeu inferior en formigó.

Mides: 71 x 46 x 112 alt. cm.

Graella metàl·lica: 53 x 35 cm.

preu
estrella

169,00€

Barbacoa Romana

Barbacoa Mafra XL 

Barbacoa en maó i formigó 
refractari. Bancada inferior en 
formigó.

Mides: 86,5 x 58 x 245 alt. cm.

Graella metàl·lica: 69,5 x 35 cm.

Maó, formigó refractari i metall.

Graella de canals en acer inoxidable 
304 (2700 cm²)

Graella metàl·lica: 69,5 x 35 cm 

Dipòsit per recollir
greix en la graella.

Àrea lateral per a combustió
de llenya.

Calaix amb base refractària, amb 
cendrer per recollir cendres.

Sistema d'elevació de la graella amb 
manovella lateral, amb retenció.

Campana en metall.

Repeu en maó i formigó.

Mides:  86,5 x 58 x 245 alt. cm.

Barbacoa
California
XL Plus

339,00€

1.319,00€



ESTIU   I   NETEJA I DESINFECCIÓ DE PISCINES

 Neteja i desinfecció de piscines

Desinfecció
de qualitat
Clor 5 accions 1Kg mini piscines

Tabletes multifunció de 20 g, amb acció desinfec-
tant, clarificant, algicida, regulador del pH i 
anti-calç. Ideal per al manteniment complet de 
l'aigua de la piscina.

Clor 5 accions tabletes 5 Kg Fusió

Tabletes multifunció de 200 g. Amb acció 
desinfectant, clarificant, algicida, regulador del 
pH i anti-calç. Ideal per al manteniment 
complet de l'aigua de la piscina.

Clor 10 accions 5 Kg

Un dels productes més complets del mercat. La 
seva tableta bicapa 10 accions, formulada amb 
eficaços components químics, permeten un 
tractament integral de l'aigua de la piscina.

Desinfectant pastilles 100 p

Potent viricida, bactericida i 
fungicida en pastilles efervescents 
per a la desinfecció de superfícies, 
utensilis en àmbits sanitaris, espais i 
de carrers. Producte homologat i 
autoritzat pel Ministeri de Sanitat per a la 
desinfecció de superfícies contaminades 
per COVID-19.

Desinfectant pastilles 300 p Dosificador estiu 2 Kg genèric

Dosificador automàtic 
flotant amb 5 efectes i 
llarga durada, per a 
mantenir de manera 
còmoda i senzilla l'aigua de 
la piscina durant l'estiu.

Exterminador d'algues 1L Fusió

Elimina les algues més resistents, com l'alga negra i a 
més, evita la formació i desenvolupament d'algues en 
l'aigua de la piscina.

Kit Basic manteniment mini piscines

Kit bàsic de manteniment per a piscines petites, compost per 
dos productes essencials:
- Clor ràpid xoc 500 g.
- Algicida llarga durada efecte abrillantador 500 ml.

Potent viricida, bactericida i 
fungicida en pastilles eferves-
cents per a la desinfecció de 
superfícies, utensilis en àmbits 
sanitaris, espais de carrers. 
Producte homologat i autoritzat pel 
Ministeri de Sanitat per a la 
desinfecció de superfícies contamina-
des per COVID-19.

11,15€ 23,50€ 32,90€

6,15€ 13,90€ 15,50€

10,30€ 9,90€



Líquid per a baixar el valor del pH en 
l'aigua de la piscina, quan sigui 
superior a 7,5.

 Neteja i desinfecció de piscines

Desinfectant, algicida, floculant, 
anticalç i mantenidor de pH. Tracta-
ment complet en tabletes amb un sol 
producte.

ESTIU   I   NETEJA I DESINFECCIÓ DE PISCINES

Menys PH líquidAlgicida QP 5L

Plus Acid granulatQuimiclor 5 efectes Quimifloc PS líquid 5L

Producte Algicida per al sanejament i 
conservació de l'aigua de la piscina. 
Inhibeix la formació d'algues en la 
piscina.

Clor ràpid granulat aigües verdes. 
L'ANTIGRIPAL DE LA SEVA PISCINA. 
Soluciona el problema d'aigües verdes 
o tèrboles en poc temps.

Producte que precipita la matèria en 
suspensió, per a aclarir l'aigua de la 
piscina. No modifica el pH de l'aigua.

Reductor del ph sòlid per a disminuir 
el pH de l'aigua de la piscina quan 
sigui superior a 7,6 (Alcalina).

La teva piscina
perfecta tot

l'estiu

preu
estrella

10,95€

Neteja fons parets i línia d'aigua. 2 motors 
totalment automàtic amb microprocessador de 
control ASCL, que calcula la forma i les mides de 
la seva piscina per a una neteja eficaç. Longitud 
del cable: 16 m. Cabal d'aspiració: 17 m³/h. 
Velocitat de desplaçament: 18m /min. Cicle de 
neteja: 3 hores i cicle econòmic de 90 min.

Filtre laminat AlaskaRobot neteja Bomba auto-aspirant
Bomba ideal per a les piscines petites i 
piscines elevades. Resultats excepcionals, una 
de les millors de la seva categoria. Silenciosa. 
Cistella de prefiltre de 1,1 litres. Amb motor 
tancat ventilat (IPX5). Sortida en 50 mm o 
adaptadors acanalats ø32/38 mm.

Filtre laminat sense peanya, amb 
menys altura, facilita la seva 
instal·lació. Inclou vàlvula de 6 vies.

6,95€11,95€

24,95€ 12,95€ 16,95€

799,00€

159,00€

249,00€

Antialgues 100 N.E.
Algicida per al sanejament i 
conservació de l'aigua de piscines.

13,95€

Choc Rapid 1/2

Vidre filtrant
Vidre filtrant. 20 kg /0,6 - 1,2 mm. 
Fabricat ecològicament a partir de 
vidre reciclat net.

14,95€

M.500

269,00€

M. 600

Bomba  0,75 hP

179,00€
Bomba  1 hP



Treball
fàcil

Entra en www.hikoki-powertools.es/garantias 
i amplia la garantia de la teva eina 3 anys.

ANYS
GARANTIA3

ARA TAMBÉ
3 ANYS DE GARANTIA

PER A BATERIES

Mini-amoladora 18V

Martell perforador a bateria 18V. SDS Plus. 1,3 J 
(segons EPTA.)
Motor Brushless. Compacte i lleuger. Arrencada 
suau. 2 maneres de velocitat seleccionable.
Funció “auto-stop”. 2 maneres d'ús: trepat i trepat 
amb percussió. Se subministra amb 2 bateries (5,0 
Ah), carregador i maleta apilable.
Pes: 1,9 Kg.

ESTIU  I   EINES ELECTROPORTÀTILS

Eines electroportàtils

Trepant combinat a bateria de 18V. 55 Nm. Motor 
Brushless. Portabroques de 13 mm. 20 posicions de 
parell d'estrenyi. 3 maneres d'ús: caragolat, trepat i 
trepat amb percussió. Dos rangs de velocitat 
ajustable i reversible. Se subministra amb 2 bateries 
(3,0 Ah), carregador i maleta apilable.
Pes: 1,2 Kg.

Mini-amoladora a bateria de 18V. Major rendiment. 
Protecció de rearrencada. Indicador del nivell de la 
bateria. Subministrada amb 2 bateries (5,0 Ah), 
carregador i maleta apilable.
Pes: 1,9 Kg. Diàmetre: 125 mm.

Trepant combinat 18V
Serra de sabre bateria de 18V. Possibilitat d'ús 
amb una sola mà. Alta velocitat de tall. Fulla 
intercanviable sense eines. Il·luminació led. Se 
subministra sense bateria ni carregador i amb 
maleta apilable.

Martell combinat 18V

Martell perforador 18V

Mesclador a bateria 36V
Inserció M14. 200 mm. Motor 
Brushless. 2 velocitats. Alta 
protecció contra la pols. 
Interruptor de seguretat. Fàcil 
de penjar. Se subministra sense 
bateria ni carregador.

Martell combinat a bateria 18V. SDS Plus. 2,6 J 
(segons EPTA) Motor Brushless. Compacte i lleuger.
2 maneres de velocitat seleccionable. Funció 
“auto-stop”. 3 maneres d'ús: trepat i trepat amb 
percussió i percussió. Se subministra amb 2 bateries 
(5,0 Ah), carregador i maleta apilable. Pes: 2,9 Kg.

 Martell perforador 730W
Martell perforador SDS Plus. 730W. 2,7 J (segons 
EPTA). 2 maneres d'ús: perforar i perforar amb 
percussió. Embragatge de seguretat. Pes: 2,8 Kg.

Serra de sabre 18V

144,90€688,50€

246,80€ 329,00€

615,90€

434,40€

210,50€

499,00€

Martell picador 1,050W
Martell picador SDS Max. 1050W. 6,8 J (segons 
EPTA). Motor Brushless.
Control de velocitat d'impacte, amb 4 nivells 
seleccionables. Interruptor amb funció "on-lock".
Empunyadura antivibració. Vari lock amb 12 
posicions de cisell.
Pes: 5 Kg.



Tisores de poda a bateria Smash Twig 130
Potència 7,2 V. Bateria de liti de 1,5 Ah. 30 mm. d'obertura màxima, per a un ús 
moderat. Pes: 820 g.

Motor Garland OHV 4 temps 159 cc. Carcassa 
d'acer amb amplària de tall de 48 cm. Autopropul-
sat. Sortida posterior, lateral.
Volum del sac: 60 litres. Pes: 37 kg.

Motor 4 temps 208 cc. OHV. Pressió màxima 207 
bar. Cabal màxim 600 l/h. Mànega de pressió de
7 m i pistola PRO. Bomba de llautó. Pes: 39,7 kg.

Hidro netejadora Ultimate 820QG Talla gespa Apache 875ZSL

Esbrossador Best 921G

Motor 2 temps de 25,4 cc. Potència 0,75 KW. Velocitat de l'aire 250 Km/h. 
Cabal de l'aire 12 m³/min. Pes: 4,5 kg. Disposa de 3 boques de bufat (estàndard, 
corbada i acceleradora). 

Motor Garland OHV 4 temps.
Cilindrada: 210 cc.
Potència màxima: 3.000 VA.
Capacitat dipòsit: 15 l.
Autonomia màxima: 9 hores.
Pes: 45 kg.

Motor 2 temps de 41 cc. Potència 1,7 KW. Barra de 16”/40 cm. Arrencada EASY 
START (arrencada fàcil). Greixatge automàtic de cadena i sistema antivibració.

Bufador Gas 500G

Fumigador FUM 416ML
Bateria Liti: 12v, 12 Ah.
Pressió: 1,5-4 bar
Cabal: 0,7-1,2 litres/minut
Duració de la bateria: 7 hores aprox.
Pes amb bateria: 5,5 kg.

149,00€

399,00€ 339,00€ 99,00€

144,00€

Maquinària de jardineria

ESTIU  I   MAQUINÀRIA DE JARDINERIA

Esbrossador Smash 50 BG Moto aixada Harvest 962 NRQG

Motor 2 temps de 51,7 cc. Potència 1,4 KW
Manillar doble amb gir 90°. Se subministra amb 
arnès, capçal de 2 fils i disc d'acer.

239,00€

Motor 2 temps de 49,8 cc. Potència 1,55 KW
Manillar doble. Se subministra amb bandolera, 
capçal de 2 fils, i disc d'acer.

139,90€

Motor 4 temps 208 cc OHV. Caixa del canvi amb 
engranatges d'acer en bany d'oli amb 2 velocitats 
d’avanç i una enrere. Es subminitra amb 6 freses i 
discos protegeix plantes.
Manillar regulable en altura i en angle. Inclou rodes 
metàl·liques i aporcador fix.

Motoserra Montana 516

Generador Bolt 525QG

459,00€

102,50€ 309,00€



ESTIU  I   PRODUCTES DE MANTENIMENT

Netejadors i adhesius

Renovador tecaElimina algues i molses Netejador plàstics i PVC 

Elimina per complet les taques verdes al exterior. 
Producte professional d'alta eficiència.
Evita l'aparició de floridura, retenció d'aigua, 
esquerdes. Neteja en profunditat les taques 
verdes. Solució contra la humitat en exteriors.

Fórmula netejadora i desgreixadora professio-
nal que elimina la brutícia, taques i restes 
persistents en tot el mobiliari de plàstic, 
persianes, fusteria d'alumini i altres suports de 
PVC.

Fórmula enriquida amb ceres naturals i oli de Tung 
que s'absorbeix ràpidament formant una capa 
molt resistent a agents climatològics. Protector 
renovador transparent que tracta el porus, sense 
alterar el color original.

Adhesiu gespaMontack agarre total Total Tech

Adhesiu segellador de gran polivalèn-
cia. Enganxa, segella i repara tot tipus 
de materials en interior i exterior, fins i 
tot sota l'aigua. Disponible en
una àmplia gamma de colors.

Especial per a engaxar, reparació i 
instal·lació de gespa artificial. 
Aplicable en humit, màxima 
adherència, resisteix temperatura, 
raigs UV, vibracions, impactes…
Per a tots els materials i sobre 
qualsevol suport, com ara formigó, 
goma, PVC, etc.

Adhesiu de muntatge ideal per a 
segellar tot tipus de materials en 
l'interior i exterior. Està compost de 
polímer MS i no conté dissolvent. 
Disposa d'una consistència pastosa que 
facilita l'aplicació mitjançant una pistola 
i que proporciona una subjecció 
immediata. Materials: porosos i no 
porosos, fins i tot superfícies delicades i
humides. Interior i exterior. Cart. 500 g Pot 1 Kg

10,90€ 8,20€ 13,30€

6,50€ 8,30€ 8,25€ 11,30€

Tot a punt



Calço sistema anivellament (pedra) 

ESTIU  I   SISTEMES D'ANIVELLAMENT

Sistemes d'anivellament per al professional

Tascons sistema anivellament Calço sistema anivellament (0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm)

El tascó Peygran s'ajusta en el calço de sistema 
d'anivellament amb el nostre alicate especial. Les 
seves dents en forma de serra permeten que 
aquesta s'encaixi amb el calço de manera 
efectiva, no deixant-se anar durant l'enduriment. 
La base de la mateixa està totalment arrodonida, 
la qual cosa evita que es danyi el porcelànic en 
retirar el sistema.

El calço per a sistema d'anivellament Peygran és una peça extremadament 
resistent a la tracció per a poder ajustar peces de gran pes de manera 
ràpida i efectiva. Disposa d'uns talls laterals que permeten que una vegada 
forjat el morter puguem retirar-los de manera senzilla, amb un simple cop 
lateral en el sentit de la junta.

El calço per a pedra Peygran s'ha dissenyat especialment per a granit, pedra 
i marbre. Permet treballar gruixos d'entre 16 i 30 mm. Ofereix major 
resistència que el calço normal, per a poder així ajustar formats pesats. 

Els ancoratges o grapes de façana aplacada són un sistema de fixació 
mecànica per a aplacats de façana sistemàticament mixt, aquells que 
utilitzen de manera conjunta l'adherència i la fixació mecànica.
Estan realitzades en acer inoxidable 361AISI. Gràcies a la seva utilització 
evitarem el despreniment. També poden ser utilitzades per a aplacat amb 
pedra natural sistemàticament mixt.Calço pedra 80 uds 7,90€

Calço pedra 300 uds 28,00€

Calço pedra 100 uds 9,90€ Calço pedra 300 uds 26,90€
Calço pedra 500 uds 41,90€ Bossa 100 uds 8,90€ Bossa 300 uds 23,90€ Bossa 500 uds 37,90€

1 caixa 24 bosses

50,90€

Grapa d'arrencada
10/15 mm

Grapa Intermèdia
10/15 mm

Grapa Omega
10/15 mm

Grapa Z

Peygran presenta els Plots XSP. Compten amb base auto-anivellant de fins a 
un màxim de 3/5% (segons model), la qual cosa facilita la instal·lació. 
L'autoanivellament en la base ofereix una major estabilitat gràcies a la 
posició vertical del plot. Els models de major altura disposen d'un sistema de 
bloc que ajuda a evitar possibles moviments indesitjats una vegada 
finalitzada la instal·lació. Aquests inclouen també un doble sistema de 
regulació d'altura que permet un ràpid muntatge i l'ajust amb el paviment 
acabat sense aixecar la rajola.

1 caixa 18 bosses

51,90€

1 caixa 30 bosses

49,90€

1 caixa 30 bosses

14,90€

 XSP0 Suport autonivellant
3% 20 - 27 mm

XSP1 Suport autonivellant
3% 27 - 34 mm

73,50€ 89,90€
 XSP2 Suport autonivellant
3% 34 - 40 mm

99,90€
 XSP3 Suport autonivellant
3% amb clau 40 - 59 mm

111,50€

XSP4 Suport autonivellant
5% amb clau 58 - 82 mm

119,90€
XSP6 Suport autonivellant
5% amb clau 120 - 165 mm

124,90€
XSP5 Suport autonivellant
5% amb clau 82 - 125 mm

124,90€
XSP7  Suport autonivellant
5% amb clau 120 - 165 mm

129,90€
 XSP8 Suport autonivellant
5% amb clau 120 - 165 mm

129,90€

Plots XSP suport  autonivellant caixa 25 

Ancoratges per a façana aplacada

Plots XSP suport  autonivellant caixa 25 






