


ESTIU  I   JARDÍ

Gespa artificial

Altura: 25 mm.
Rotllo de 2 x 5 m.

Per a decorar espais, públics o privats, amb gespa, trobaràs en la nostra àmplia gamma els millors i més adequats models especialment 
desenvolupats per a paisatgisme, decoració de jardins i grans superfícies.

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

GoyaGespa artificial Preto Gespa artificial Goya Gespa artificial Euphoria

Altura: 35 mm.
Rotllo de 2 x 5 m.

Altura: 40 mm.
Rotllo de 2 x 5 m.14,95€/m2 19,95€/m2 22,95€/m2

Avantatges de
la gespa arti�cial
La gespa artificial ofereix un aspecte completament 
natural, imitant a la perfecció l'herba natural.
Els diferents tipus de fil en tons verds i terres doten a 
la gespa d'un aspecte realista i natural.
Els nostres models compleixen les normes més 
exigents en matèria de seguretat. No conte-
nen cap mena d'element tòxic ni plom, 
per la qual cosa la gespa és totalment 
segur per a persones i animals. 7 anys

garantia



ESTIU   I    JARDÍ

Jardí vertical - perfils - eco entremaliades - emplafonis pedra

Tanca decor jardí vertical

Mides: 227 x 4 x 5,2 cm. 14 uds / paquet.

Color: gris

GoyaPerfil Flex PVC Eco entremaliada fusta

Panell Laja Mosaic

Color: blanc

14,95€ 12,95€ 29,90€/unitat 16,95€/unitat

Mides: 122 x 30 x 7 cm. Mides: 122 x 18 x 6 cm.

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

Cuarcita
Mides: 55 x 15 x 1-2 cm
(gruix variable). m². 
Calcària sedimentària 
quars 15%

Mosaic Cuarcita.
Mides: 5 x 5 - 30,5 x 30,5 cm. m².  
Calcària sedimentària quars 15%

Mosaic Multicolor.
Mides: 5 x 5 - 30,5 x 30,5 cm. m².  
Pissarra oxidada.

32,95€/m2 34,95€/m2

28,95€/m2

28,95€/m2

Recobrir parets, façanes i voltes a tanques artificials és una tendència actualment molt marcada en el 
sector de la jardineria i la construcció. Les peces de 1x1 m 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 Madagascar

44,90€ 54,90€

Eco entremaliada és la primera entremaliada 
ecològica del mercat, l'autèntica travessa per a 
jardineria que destaca per la seva alta varietat 
de prestacions i compatibilitat amb el medi 
ambient. Facilitat de tall. Adaptable a cada 
disseny. Increïblement forts i lleugeres. 
Disposen de certificat SGS i FSC.

Els perfils sorgeixen de la necessitat de delimitar 
els diferents elements decoratius, gespa, flors, 
graves… Eco entremaliada pas rústic Eco entremaliada vorada marró

Panells premuntats Panells premuntats

Àmplia per a una trepitjada agradable i 
còmoda. Gruix de 7 cm que aporta una 
consistència i una resistència molt destacables. 
Vores naturals, sense serrar.

Mides: 1 x 1 m. Mides: 1 x 1 m.



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. 
Llestos per a destapar l'alegria, gaudir de les hores
de sol i de l'aroma fumada dels plats a la brasa?

preu
estrella

249,00€

Barbacoa en maó i formigó 
refractari. Petit suport lateral amb 
aproximadament 20 cm.
Bancada inferior en formigó.

Mides: 95 x 47 x 190 alt. cm.
Graella metàl·lica: 54 x 30 cm.

Barbacoa Lluna
amb una mini bancada

Barbacoa LIZ XL amb 2 mini bancades
Barbacoa en maó i formigó refractari.
2 suports laterals, amb aproximadament 20 cm cadascun.
Bancada interior en formigó. Formigó color gris.

Mides: 116 x 58 x 210 alt. cm.
Graella metàl·lica: 61 x 35 cm.

349,00€

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, així com el 
tipus de combustible o sistema de cocció que 
prefereixis.



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: 52 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.

Barbacoa en formigó blanc i gris, d'acabat llis i texturat 
ratllat, amb graella metàl·lica i prestatge inferior en 
formigó.

Mides pack: 118 x 47 x 185 alt. cm.
Mòdul bancada: 59 x 47 cm.
Graella metàl·lica: 51 x 41 cm. 

Pack Venit

No és necessari estar netejant la barbacoa
cada dos per tres. De fet, amb un manteniment 
després del seu ús pots tenir una companya de 
moments únics per a tota la vida.

519,00€

399,00€



2 maneres d'ús: perforar i perforar amb percussió. Menor nivell sonor. 
Nou sistema de canalització de l'aire que doblega la durabilitat de l'eina. 
Innovador disseny amb la major rapidesa de perforació de la seva classe. 
Amb embragatge de seguretat.

Revolucions: 0 - 1.050 rpm
Potència: 730 W.

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. 

Diàmetre: 230 mm.
Potència: 2.000 W.
Revolucions: 6.600 rpm.
Pes: 5,1 Kg.

Cos compacte, empunyadura ergonòmica. Portabroques automàtic. Llum 
Led. 22 posicions de parell d’estrenyi. Selector de dues velocitats variables i 
reversibles. Compatible amb bateries amb tecnologia MultiVolt.

Portabroques: 13 mm.
Màxim estrenyi:  55 Nm.
Revolucions: 0-1.400/0-350 rpm.
Pes: 1,7 Kg.

Nou disseny compacte i lleuger. Interruptor lliscant. 
Control d'arrencada suau per a evitar la reacció de 
l'equip en el moment d'arrencada. Protecció de re 
arrenqui enfront d'un tall de tensió.

Diàmetre: 115 mm.
Potència: 600 W.
Revolucions: 11.000 rpm.
Pes: 1,8 Kg.

ESTIU  I   EINES ELECTROPORTÀTILS

Eines electroportàtils

AmoladoraPack mini-amoladora+10 discs

Trepant combinat a bateria de litiMartell perforador

Disseny compacte i lleuger. Motor potent de gran 
rendiment. Canalitzador d'aire davanter per a 
netejar els encenalls. Coberta de l'engranatge 
d'alumini.
Empunyadura confortable.

Potència: 1.710 W.
Diàmetre del disc: 185 mm.
Revolucions: 6.000 rpm.

Treball
fàcil

60,00€

145,00€ 174,00€

139,00€95,00€

Serra circular



 Neteja i desinfecció de piscines

Desinfectant, algicida, floculant, antical i 
mantenidor del pH. Tractament complet en 
tauletes amb un sol producte.

ESTIU  I   NETEJA I DESINFECCIÓ DE PISCINES

Alboral 10Algicida QP 5L Choc Rapid 1/2

Elevador pH 6Quimiclor 5 efectes Tab. 200 gr Quimifloc PS líquid 5L

Producte Algicida poc espumant per al saneja-
ment i conservació de l'aigua de la piscina. 
Inhibeix la formació d'algues en la piscina.

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

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

Elevador del pH líquid. Per a augmentar el pH de 
l'aigua de la piscina quan sigui necessari.

Desinfectant, algicida, antical, clarificant, 
floculant, abrillantador, bactericida, bactereos-
tàtic, mantenidor pH i estabilizant.

La teva 
piscina

perfecta tot
l'estiu

9,20€

preu
estrella

6,95€ 34,95€

27,95€ 12,95€ 14,25€



ESTIU   I   PAVIMENT VINÍLIC

Serie PAVINIL mides: 121x18x5,5 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 característiques es troben: la seva qualitat estètica, és antibacterià, 
és antiestàtic, i no desprèn formaldehids, és resistent a la majoria de productes 
químics d'ús quotidià i 100% waterproof.

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 Vancouver Miami Seattle

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

24,95€/m2

Paviment vinílic

Elegància i
resistència

Altament resistent a les 
esgarrapades, cops i 
taques, sense perdre la 
calidesa, l'estètica i la 
comoditat en la trepitjada 
de la fusta.



Netejador exterior i adhesius

ESTIU  I  NETEJADOR EXTERIOR I ADHESIUS

Renovador tecaElimina algues i molses Netejador plàstics i PVC

Neteja en profunditat les taques verdes 
provocades per algues en zones humides 
sobretot tipus de superfície, evitant els efectes 
perjudicials que produeixen en aquestes.

Netejador i desgreixador de plàstics i PVC. 
Elimina la brutícia, taques i restes persistents en 
tot el mobiliari de jardí de plàstic, persianes, 
fusteria d'alumini i altres superfícies PVC.

Renovador mobles de teca. Fórmula enriquida 
amb ceres naturals i oli de Tung que s'absorbeix 
ràpidament per la fusta formant una capa molt 
resistent i de llarga durada a agents climatològics.

Adhesiu gespaMontack agarri 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 segellat, reparació i 
instal·lació de gespa artificial. 
Aplicable en humit, màxima 
adherència, resisteix temperatura, 
raigs UV, vibracions, impactes…

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

Cart. 500 g Pot. 1 Kg

9,95€ 7,30€ 11,95€

7,50€ 8,45€ 7,95€ 9,65€

Arregla
i repara



ESTIU  I   LA CALOR I EL BON TEMPS JA SÓN AQUÍ

La calor i el bon temps ja són aquí

La calor i el
bon temps
ja són aquí
Encara no has posat la teva piscina a punt per a 
poder gaudir-la? La neteja de piscines no es limita 
només als elements quotidians de filtrar fulles o 
toxines, sinó també a tractaments amb productes 
químics. Per a poder ajudar-te en tot aquest procés, 
aquí tens una sèrie d'idees i solucions per a tenir la 
teva piscina llesta com més aviat millor.

Quimifloc PS líquid 5L

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

12,95€

Adhesiu segellador de gran polivalència. 
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.

8,45€

5 consells per a posar a punt la teva piscina:
1. Comprova si necessites realitzar alguna reparació si no 
l'has mantingut durant l'hivern.
2. Neteja la piscina amb raspalls i àcids, mai amb sabó 
perquè reacciona amb el clor. Recorda't d'afegir 
anti-algues per a una millor neteja!.
3. Revisa la depuradora i comprova que tot funciona 
correctament. Realitza una depuració de l'aigua de 24 
hores.
4. Cada dia abans d'usar la piscina, retira les restes de 
fulles per a un bany més gratificant.
5. Recorda afegir clor diàriament però sempre controlant 
que el pH de la teva piscina estigui entre 7,2 i 7,6%.

Elevador pH 6

Elevador del pH líquid. Per a 
augmentar el pH de l'aigua de la 

piscina quan sigui necessari.

14,25€



ESTIU  I   LA CALOR I EL BON TEMPS JA SÓN AQUÍ

La calor i el bon temps ja són aquí

Altura: 25 mm.
Rotllo de 2 x 5 m.

Preto

14,95€/m2

producte
recomanat

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.

399,00€

Les terrasses i jardins són un descans absolut en 
estacions com a l'estiu. Un lloc ideal per a pren-
dre 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.

Altura: 35 mm.
Rotllo de 2 x 5 m. 19,95€m2

Goya

Gespa artificial

Colors naturals, sòlids i duradors, d'alt rendiment, 
gran robustesa i fabricats al nostre país, màxima 
qualitat en gespa artificial.

Converteix el 
teu jardí en un 
oasi




