TARDOR I ESTUFES

preparats!

Estufes
Atlantic 503

IN-700

Estufa d'acer amb interior de vermiculita de 3
cm. Sistema de doble combustió, sistema de
vidre net i calaix cendrer de sèrie.
Doble control per a la combustió i deﬂector
reforçat amb acer inoxidable.

Insertable de ferro colat amb deﬂector d'acer
inoxidable. Dos ventiladors amb termostat
automàtic i doble velocitat amb interruptor.
Doble control per a la combustió, sistema de
vidre net i calaix cendrer.

Potència: 8,5 kW
Rendiment: 79%
Mides: 500 x 850 x 400 mm.
Qualiﬁcació energètica A

Potència: 10,5 kW
Rendiment: 75%
Mides: 700 x 540 x 502 mm.
Qualiﬁcació energètica A

729,00€

892,00€

Altea
Estufa de llenya amb forn fabricada en acer
inoxidable. Amb un forn inoxidable amb
safata i reixeta on preparar els millors plats.
Dotada de calaix cendrer.
Doble control de la combustió amb sistema
de vidre net.
Potència: 11,5 kW
Rendiment: 79%
Mides: 445 x 253 x 355 mm.
Qualiﬁcació energètica A

1.075,00€

TARDOR I ESTUFES

disseny i funcionalitat

Estufes
Bidart
Estufa de llenya de fundició amb
interior en vermiculita i sistema de
doble combustió.
Potència: 8 kW
Rendiment: 76%
Mides: 635 x 765 x 395 mm.
Qualiﬁcació energètica A

Sagra CP
Estufa fabricada en acer reforçat amb
porta i manilles de fundició, graelles de
ferro colat.
Calaix escalfaplats superior.
Potència: 12,5 kW
Rendiment: 70,5%
Mides: 538 x 700 x 375 mm.
Qualiﬁcació energètica A

Cocina Etna 5T
La cuina de llenya Etna és un nou concepte de
cuina que uneix tradició amb les més altes
prestacions. Cuina tancada (modular) amb
estructura d'acer i portes i manilles de fosa. Àmplia
visió de foc. Forn d'acer inoxidable amb obertura
de neteja de sèrie.
Potència: 8 kW
Rendiment: 81%
Mides: 750 x 900 x 600 mm.
Qualiﬁcació energètica A

COLORS DISPONIBLES

966,00€

445,00€

preu
estrella

2.499,00€

TARDOR I ESTUFES - INSERTABLES - XEMENEIES

elegancia i qualitat

Estufes, insertables i xemeneies
Estufa pèl·let Kiara 10 kW

Estufa pèl·let passadís 12 kW
Estufa de pèl·let de 12 kW. Elegant i versàtil,
dissenyada amb un fons reduït que s'adapta a
qualsevol ambient de decoració. Opcional en
versió canalitzable per a portar aire calent a
altres estades. Disponible en 6 colors.
Mides: 960 x 295 x 900 mm.

NEGRE

1.499,00€

Estufa de pèl·let de 10 kW. Fàcil d’utilitzar
amb la màxima eﬁciència de combustió i el
millor disseny.
Mides: 515 x 530 x 990 mm.

BLANC

1.325,00€

Insertable pèl·let Zaira 12 kW

Estufa llenya amb forn Guadix

Insertable de pèl·let de 12 kW. Llar d'un sol
bloc dissenyat per a encastar en velles
xemeneies o per l'execució de noves obres.
Mides: 700 x 550 x 590 mm.

Estufa de llenya de 12 kW. Forn de gran
capacitat amb dues safates incloses.
Mides: 920 x 680 x 1235 mm.

1.769,00€

Estufa de pèl·let de 14 kW. Disseny modern i
elegant pels gustos més exigents. Canalitzable,
amb dues sortides d'aire independent.
Mides: 710 x 600 x 1160 mm.

BRONZE

BORDEUS VERMELL

BEIX

Estufa pèl·let Anais 14 kW

1.135,00€

2.199,00€
Xemeneia de llenya amb forn
i turbines Minerva 80

Xemeneia de llenya de 11,5 kW. Gran capacitat,
amb forn i possibilitat de portar aire calent a altres
estades. Mides: 1110 x 590 x 1080 mm.

1.549,00€

TARDOR I ESTUFES PÈL·LET

la tecnologia
de la calor
Estufes pèl·let
Estufa de pèl·let 6 kW
Fabricada en acer. Potència tèrmica nominal de
ﬁns a 6,4 kW. Inclou un dipòsit de pèl·lets de 19
Kg. Disponible en: negre, blanc i vermell.
(Consultar disponibilitat en botiga).

880,00€

preu
estrella

Estufa de pèl·let 8 kW

Estufa de pèl·let 10 kW

Fabricada en acer. Potència tèrmica nominal de
ﬁns a 8,2 kW. Inclou un dipòsit de pèl·lets de 21
Kg. Disponible en: negre, blanc i vermell.
(Consultar disponibilitat en botiga).

Fabricada en acer. Potència tèrmica nominal
de ﬁns a 10,4 kW. Inclou un dipòsit de pèl·lets
de 24 Kg. Disponible en: negre, blanc i
vermell. (Consultar disponibilitat en botiga).

949,00€

1.039,00€

Atilan Basic 12 kW

Prisma Basic 10,4 kW

Potència tèrmica nominal de ﬁns a 12 kW. Inclou un dipòsit de pèl·lets de
33 Kg. Mides: 55,5 x 50,5 x 116,5 cm. Disponible en bordeus, beix, negre
i gris (Consultar disponibilitat en botiga).

Potència tèrmica nominal de ﬁns a 10,4 kW. Inclou un dipòsit de pèl·lets de
24 Kg. Mides: 113,3 x 31,8 x 111,2 cm. Disponible en blanc trencat i
negre. (Consultar disponibilitat en botiga).

1.699,00€

1.689,00€

TARDOR I FIXACIÓ - IMPERMEABILITZACIÓ - REPARACIÓ

solucions
per a
tots
Fixació - impermeabilització - reparació
Ancoratge químic
FIS VL 300 T

Tac químic bicomponent de
vinilèster, indicat per a
ancoratges tant en materials
buits com massissos.

10,70€
Impermeable
tèrmic 4 L.

Base cautxú gris
Fàcil aplicació a pistola,
corró o brotxa. Per pontejar
ﬁssures. Resistència mitjana
al trànsit per als vianants,
visitable. No tòxic. Reducció
de temperatura,
així com una solució per a
condensacions en interior.

37,90€

Ancoratge químic Adhesiu segellador Adhesiu segellador Adhesiu segellador
FIS P Plus 300 T

Tac químic bicomponent
de polièster, especialment
indicat per a ancoratges en
materials buits.

9,50€

preu
estrella

Ciment express
310 ml
Ciment preparat en cartutx.
Farciment de reparació de
juntes preparat per a l'ús,
lliure d'olors i de fàcil
aplicació. Disponible en gris
clar i fosc.

6,60€

MS Ultra Fast

MS Ultra Tack

Ms Extreme Tack

Adhesiu segellant d'alta
qualitat per segellats en
qualsevol superfície, ﬁns i tot
humides. Assecat ultra ràpid,
es pot treballar en 15 minuts.
Pràcticament sec en 4 hores.

Adhesiu segellant d'alta
qualitat per segellats en
qualsevol superfície, ﬁns i
tot humides. Es poden
subjectar de forma
instantània ﬁns a 300Kg/m²

Adhesiu segellant d'alta
qualitat per segellats en
qualsevol superfície, ﬁns i
tot humides. Es poden
subjectar de forma
instantània ﬁns a 600Kg/m²

10,50€

10,80€

10,90€

Tac DuoPower
6x30 amb cargol

Tac DuoPower
8x40 amb cargol

Broques SDS Plus
Quattric II

Nou tac Fischer amb
tecnologia 2K i adaptabilitat
a tots els materials
de construcció. Màximes
càrregues per a cadascun
dels materials.

Nou tac Fischer amb
tecnologia 2K i adaptabilitat
a tots els materials
de construcció. Màximes
càrregues per a cadascun
dels materials.

Broca per a formigó armat
d'alt rendiment, amb
multi-espiral cap de disseny
"Power Shoulder" de quatre
puntes i nucli reforçat.

Longitud del tac: 30 mm.
Diàmetre del tac: 6 mm.
Caixa de 50 Uds.

Longitud del tac: 40 mm.
Diàmetre del tac: 8 mm.
Caixa de 50 Uds.

4,30€

6,60€

Consulta disponibilitat en
botiga.

TARDOR I FIXACIÓ - NETEJA - ALLISAT

innovació
i eficacia

Fixació - neteja - allisat
Sikagard 790 All in
One Protect. Garrafa 5l

Sikagard 190 All in
One Cleaner. Garrafa 5l
Potent netejador d'olis, greixos i contaminants en general.

Alta protecció transparent per façanes,
cobertes i paviments.

99,10€

42,60€

SikaWall 300
Ready Plus
Pasta acrílica llesta a l'ús per cobrir gotelé i
regularització de parets en interiors.

Galleda 7 kg Galleda 25 kg

15,90€ 33,90€

Sikaﬂex-111 Stick&Seal blanc

Sikaﬂex-118 Extreme Grab blanc

Segellador i adhesiu per superfícies humides compatible amb EPS,
XPS i suports asfàltics. Colors: blanc, gris, marró, negre.

Potent adhesiu elàstic per tota mena de superfícies.

preu
estrella

7,30€

7,50€

TARDOR I EINES DE FERRETERIA

experts en
ferreteria
Eines de ferreteria
Mesurador a distància làser

Bossa d'eines niló

Resistent a l'aigua i la pols IP65 i anti-impactes.
Mesura distància, àrea, volum, distància indirecta
pel teorema de Pitàgores i nivell automàtic.

Resistent ﬁns a 60 quilos de pes. Multi butxaques.

làser 60 metres làser 100 metres

89,90€

139,90€

Carretó magatzem

39,90€

42,90€

Compressor lubriﬁcat

Esmalt antioxidant

Pintura anticalòrica

Compressor de pistó coaxial lubriﬁcat
amb transmissió directa. Pressió
màxima 8 bars a 2850 r.p.m.
Monofàsic 230 v, aire aspirat 222
litres / minut. Botó on/off.

Esmalt antioxidant.
Diversos colors.

Pintura anticalòrica ideal per
suports exposats a altes temperatures, resistent ﬁns a temperatures
600 °C, ideal per tubs d'escapament,
estufes, calderes, etc.
Quantitat: 400 ml. Dos colors.

2" HP / 24 litres

2" HP / 50 litres

149,90€ 199,90€

750 ml

4 litres

20,50€ 53,40€

Pala ﬁxa 1100 x 520 x 480 mm.
Resistent ﬁns a 200 quilos.

6, 6,

preu
estrella50€ 50€

Revestiment

impermeabilitzant 12 L
Revestiment impermeabilitzant
elàstic, lliure de productes
asfàltics. Impermeabilitzant per
superfícies exteriors i interiors.
Diversos colors disponibles.

79,90€

TARDOR I EINA MANUAL I CALÇAT

per a tu,
professional
Eina manual i calçat
Aspirador de cendres

Polvoritzador

L'aspirador de cendres BC 1200D disposa d'un potent motor de
1.200 W. És molt lleuger i fàcil de transportar amb un tub d'aspiració
de 38 mm i ﬁltre HEPA.

Dipòsit de 16 litres amb disseny especial de la càmara que permet treballar
amb un millor número de bombaments. Inclou agitador unit a la bomba,
perquè la mescla es mantingui homogènia durant el tractament.

53,95€
Formigonera verda Optimix
120 LPS mono

Ideal per a obtenir una massa homogènia de
formigó o morter mitjançant la mescla
de ciment, àrid i grava. És desmuntable per
a una major mobilitat i emmagatzematge.

42,00€
Pala punta pispo anella

Pala quadrada pispo anella

Per cavar, recollir enderrocs, ciment, terra,
etc. Gran durada i alta resistència.

Per cavar, recollir enderrocs, ciment, terra,
etc. Gran durada i alta resistència.

255,00€
Sabata U-Power

Adventure S1P amb càmara
Pell perforada, suau i lleugera
amb interior de niló encoixinat,
revestiment de túnel d'aire
Wingtex, molt transpirable,
manté el peu sec i intacte.

84,90€

9,20€

Sabata U-POWER

POINT S1P amb càmara
Disseny i ajust perfecte, combinat
amb un amortiment òptim.

Sabata U-Power Verok
Flexibilitat assegurada en tota la
superfície del peu, sola lleugera i
elàstica. Pell suau i lleugera amb
interior de niló encoixinat.
(Model dona des de talla 34).

80,50€

81,90€

9,20€
Sabata PANTER Eura
Serra marró S1P

Calçat ergonòmic. Pell natural 1ª
qualitat, apelfada i transpirable,
amb tractament hidròfug.

44,90€

TARDOR I EINA ELECTROPORTÀTIL

treball
facil

Eina electroportàtil
Pack de mini-amoladora+disc

Trepant combinat a bateria de liti

Mini-amoladora amb nou disseny compacte i
lleuger. Ús continu en treballs lleugers.
Diàmetre: 115 x 22,23 mm.
Potència: 600 W.
Revolucions: 11.000 rpm.
Pes: 1,8 Kg

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

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€

Amoladora
El millor en durabilitat de la seva classe. L'estator
està dividit 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: 230 x 2,23 mm. (interior). Potència:
2.000 W. Revolucions: 6.600 rpm. Pes: 5,1 Kg.

98,00€
Hidronetejadora
Potència màxima: 1,40 kW.
Pressió màxima: 100 bars.
Cabal: 5,5 l/min.
Dimensions: 305 x 245 x 465 mm.
Pes: 5,4 Kg.
Accessoris subministrats: Filtre detergent.
Filtre polvorització. Pistola.

preu
estrella

119,00€

TARDOR I CONSELLS

consells
per a la
teva casa
Consells
Les estufes del pèl·let són un sistema de calefacció net, econòmic i ecològic
Les estufes del pèl·let són un sistema de
calefacció net, econòmic i ecològic. Es
tracta d'un combustible 100% renovable
que es compon de serradures i encenalls
premsats a partir de residus industrials
i agrícoles.
És molt important que el pèl·let sigui de
qualitat i estigui certiﬁcat, per no espatllar
l'aparell.
És convenient netejar i esteranyinar l'estufa
una vegada a l'any.
Netejar correctament una estufa de pèl·let
és important per assegurar el seu correcte
funcionament i evitar que disminueixi
l'eﬁcàcia tèrmica. Però com netejar una
estufa de pèl·lets?

Abans de posar-te a la feina amb la neteja
de la teva estufa de pèl·lets, t'aconsellem
que utilitzis uns guants per no tacar-te i ﬁns
i tot una màscara per evitar inhalar les
cendres.
I molt important: l'estufa ha d'estar
completament freda i desconnectada de la
xarxa elèctrica.
Cada dia, has de netejar el cremador
(braser). Això és fonamental per garantir
una combustió correcta.
Cada 2 ó 3 dies, segons l'ús de l'estufa, has
de netejar el cendrer/calaix i el vidre.
Finalment, la neteja de les parts ceràmiques
externes de l'estufa ha de fer-se cada
vegada que vegis pols o brutícia.

Què són i com s'utilitzen els ancoratges químics?
Vols ﬁxar determinats elements a materials
buits o massissos com el maó, formigó o
pedra natural?
Els ancoratges químics es convertiran en els
teus millors aliats. Els tacs químics són una
solució molt versàtil i d'última generació.

Serveix per subjectar un gran pes en una
paret o sostre. És molt senzill d'aplicar i molt
útil per a parets massisses de pedra, formigó,
marbre o maó, però també per parets buides
utilitzant un tamís o cartutx plàstic foradat i
el tac químic.

Com triar eines elèctriques
Existeixen molts tipus d'eines elèctriques i en
moltes ocasions ens costarà saber quina és la
que necessitem en cada cas. La veritat és que
l'ús de les eines elèctriques fan que sigui més
ràpid, eﬁcaç i fàcil completar les millores per
a la llar, bricolatge etc.
Una eina molt completa, quan et costi triar
entre quins tipus de trepants utilitzar, és el

trepant combinat.
Aquests trepants compten amb perforador
rotatiu d'alta velocitat, tornavís i martell,
justament aquest últim element és el que
marca la diferència enfront dels
altres trepants elèctrics.

