Escolleix tardes de tardor
Calpe
L'estufa CALPE uneix respecte al medi
ambient i disseny. El seu gran vidre
atraparà l'atenció del teu saló. No podràs
deixar de mirar-la.
Potència: 12 kW
Rendiment: 85%
Mides: 600 x 850 x 400 mm.
Qualiﬁcació energètica A+

preu
estrella

762,00€

Radiador Avant Wiﬁ
Sistema de calefacció integral que brinda
confort i benestar a llars. La programació
horària, diària i setmanal es pot realitzar
utilitzant el telèfon mòbil, tauleta o ordinador i
també directament en el radiador.
Potència: 500 W.
Mides: 50 x 50 x 7,7 cm.
Colors: blanc silici, pissarra neu, pissarra
atzabeja. (Consultar disponibilitat en botiga).

Ceys Total Tech blanc
cartutx 290 ml

PEGA, SEGELLA, REPARA qualsevol material
en interior i exterior, ﬁns i tot baix aigua, amb
efecte express i resistint les condicions més
dures. Ideal per a segellar en cobertes
i impermeabilitzacions.

399,00€

Promoció vàlida del 15 d'octubre al 31 de desembre de 2021 excepte ﬁ d'existències o error tipogràﬁc.
TOTS ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN I.V. A.

producte
recomanat

8,95€

TARDOR I INSERTABLES - ESTUFES

Insertables - Estufes

Tecnologia punta
per a la teva llar

Oslo

Levante

Una estufa de llenya amb forn de gran grandària perquè puguis reunir a
tots els teus sers estimats al voltant de la taula. Escalfa l'espai mentre
prepares el menjar gaudint d'una visió panoràmica i d'un foc net i
eﬁcient.
Potència: 11,5 kW
Rendiment: 87,6%
Mides: 700 x 1100 x 400 mm.
Qualiﬁcació energètica A

Aporta al teu saló un estil tradicional al mateix temps que gaudeixes de
moments inoblidables al costat del foc. Si busques tradició i bons
moments, aquesta és la teva estufa de llenya.
Potència: 10 kW
Rendiment: 77,5%
Mides: 720 x 710 x 591 mm.
Qualiﬁcació energètica A+

1.558,00€

1.359,00€
Calpe

L'estufa CALPE uneix respecte al medi ambient i disseny. El seu gran
vidre atraparà l'atenció del teu saló. No podràs deixar de mirar-la.
Potència: 12 kW
Rendiment: 85%
Mides: 600 x 850 x 400 mm.
Qualiﬁcació energètica A+

precio
estrella

762,00€

Midi
Insertable fabricat íntegrament en ferro colat amb les mides estàndard
de la majoria de les llars obertes existents. Amb MIDI pots gaudir del foc
on abans sofries olors i fums.
Potència: 11 kW
Rendiment: 75%
Mides: 700 x 522 x 502 mm.
Qualiﬁcació energètica A

1.145,00€

TARDOR I ENCÈS - NETEJA

Productes per a l'encesa i la neteja

Prepara la teva llar
per a l'hivern

Neteja vidres pistola

Silicona refractaria

+ pistola 500 ml

cartutx 310 ml

Elimina els residus i les traces
pels quals els netejadors
domèstics resulten ineﬁcaços,
taques de fums, dipòsits de
quitrans i creosotes.

Cartutx escura-xemeneies

Resistent ﬁns a 350 °C. Ús exclusiu
per a l'exterior de la xemeneia.
Ideal per a segellaments que
requereixin ﬂexibilitat i resistència
a alta temperatura.
Es pot usaren plàstics.
Excel·lent adherència
sobre ferros, ciments
i maons refractaris.
S'endureix al contacte
amb la ﬂama.

8,90€

Compost a base de nitrats
alcalins i cel·lulosa vegetal.

8,95€

3,95€

Barbacon Pastilles 32 dosis

Escura-xemeneies estufes pèl·let 1,5 Kg

Per a l'encesa de xemeneies, barbacoes, estufes
i focs oberts.

Netejador especíﬁc per a calderes i conductes
de pèl·let. Elimina els dipòsits de sutge a
l'instant.

producte
recomanat

0,99€

9,60€

Junta plana vidre Ø 10 mm

Junta negra porta Ø 8 mm

negra ﬁbra vidre

negra ﬁbra vidre

Junta de 2,5 m de llarg + tub de 50 ml. de cola
refractària. Sense amiant. Resistent ﬁns a 500 °C.
Gran ﬂexibilitat i facilitat d'instal·lació. Resisteix a
productes neteja vidres. Rodones.

Junta de 2,5 m de llarg + tub de 50 ml. de cola
refractària. Sense amiant. Resistent ﬁns a 500 °C.
Gran ﬂexibilitat i facilitat d'instal·lació. Resisteix a
productes neteja vidres. Per a portes.

9,90€

9,50€

Escura-xemeneies manteniment

fusta carbó 14 D

La distribució en dosis
independents. Permet que els
quitrans i creosotes es polvoritzin,
facilitant la seva evacuació pels
gasos de la combustió.

11,00€
Guant anticalor
Xemeneies, cuines i barbacoes. Assegura
protecció tèrmica de ﬁns a 250 °C.

5,90€
Pintura tèrmica negra 400 ml
Excel·lent cobertura. Assecat ràpid. Per a
cassets, barbacoes, estufes, plaques, reixes. I per
a totes les superfícies de metall exposades a
altes temperatures. Resistent a 600 °C.

12,90€

TARDOR I INSERTABLES - ESTUFES

Insertables - Estufes

La tecnologia
de la calor

Estufa de pèl·let 6 kW
Fabricada en acer.
Potència tèrmica nominal de ﬁns a 6,9 Kw.
Inclou un dipòsit de pèl·lets de 19 Kg.
Mides: 47 x 47,7 x 91,3 cm
Disponible en: Negre, Bordeus i Blanc
(Consultar disponibilitat en botiga).

Estufa de pèl·let 8 kW
Fabricada en acer.
Potència tèrmica nominal de ﬁns a 8,1 Kw.
Inclou un dipòsit de pèl·lets de 19 Kg.
Mides: 47 x 47,7 x 91,3 cm
Disponible en: Negre, Bordeus i Blanc
(Consultar disponibilitat en botiga).

819,00€

Estufa de pèl·let 10 kW
Fabricada en acer.
Potència tèrmica nominal de ﬁns a 9,4 Kw.
Inclou un dipòsit de pèl·lets de 19 Kg.
Mides: 47 x 47,7 x 91,3 cm
Disponible en: Negre, Bordeus i Blanc
(Consultar disponibilitat en botiga).

889,00€

Prisma EVO 10 Kw

979,00€
Atilan Basic

Potència tèrmica nominal de ﬁns a 10,4 Kw
Inclou dipòsit de pèl·lets de 24 Kg.
Mides: 113,3 x 31,80 x 111,20 cm
Disponible en: Blanc trencat i Negre.
(Consultar disponibilitat en botiga).

Potència tèrmica nominal de ﬁns a 12 Kw.
Inclou un dipòsit de pèl·lets de 33 Kg.
Mides: 55,5 x 50,5 x 116,50 cm
Disponible en: Bordeus, Beix, Negre i Gris.
(Consultar disponibilitat en botiga).

1.913,00€

1.739,90€

TARDOR I CONSELLS PER AL TEU ESTALVI

Consells per al teu estalvi

Consells
per al teu
estalvi

Coneix les estufes de pèl·let
Què són les estufes de pèl·let?
Les estufes de pèl·let són un sistema de calefacció net, econòmic i ecològic.
Es tracta d'un combustible completament renovable, fabricat a partir de residus
vegetals sense additius: serradures i restes de fusta premsats. Tenen un gran poder
caloríﬁc, i són nets i còmodes d'utilitzar, per la qual cosa resulten altament eﬁcients i
sostenibles. És per això que constitueixen una alternativa a les estufes de llenya cada
vegada més demandada pels usuaris.

Com funcionen?
El funcionament és molt senzill: abans d'encendre per primera vegada l'estufa, s'haurà
de carregar el dipòsit de pèl·lets. Des d’eixe moment, tindrà un funcionament totalment
automàtic, gràcies al programador i al termòstat que incorpora.
Els pèl·lets cauen al compartiment del cremador, iniciant-se la combustió. La calor puja
al bescanviador que encén el ventilador, que pren aire fred de l'habitació i expulsa aire
calent, caldejant-la. Quan s'hagi aconseguit la temperatura desitjada, la combustió
cessarà, i quan aquest descendeixi, tornarà a encendre's per a un confort constant.

Què has de tenir en compte?
És important que el pèl·let estigui certiﬁcat i sigui de qualitat, per a no espatllar l'estufa,
així com netejar-la en profunditat una vegada a l'any. En realitzar aquest procés, és
fonamental que l'estufa es trobi desconnectada de la xarxa elèctrica, i es recomana l'ús
de guants i màscara. Per a obtenir els millors resultats, hauràs de netejar el cremador
cada dia, així com el cendrer i el vidre cada 2 o 3 dies. Finalment, guarda els pèl·lets en
un lloc sec i evitaràs que caduquin.

Aquest hivern, estalvia energia
Aproﬁta les hores de sol per a assecar la roba, no utilitzes l'assecadora.
Revisa el teu sistema de calefacció almenys una vegada a l'any, per a garantir un
funcionament eﬁcient.
Mantin les fonts de calor lliures d'obstacles. No cobreixis els radiadors i assegura't que
no tinguin mobles molt a prop, per a garantir que la calor ﬂueixi lliurement per tota la
casa.
Usa les cortines per a atrapar la calor. Obri-les durant el dia perquè entre el sol i
tanca-les quan fosquegi per a evitar que aquest s'escapi a través de les ﬁnestres.
Assegura't que la pols no obstrueix les reixetes de ventilació i els ﬁltres del teu sistema
de calefacció. Seran més eﬁcients i millorarà la qualitat de l'aire.

TARDOR I RADIADORS, CALEFACTORS I ESTUFES

Radiadors, calefactors i estufes

Cuidem el teu confort
Estufa de quars

Estufa de quars
Sistema de seguretat anti-bolcada. Amb 2 barres
de quars. Emissió instantània de calor. Reﬂectora
protegida. Base antilliscant. Reixeta de seguretat.
Protector de sobreescalfament. Recanvi tub:
ref.07902. 2 Nivells de potència. 500 -1.000w.
Dimensions: 30x37x13,5cm.
220/240v. 50 Hz. EDM
Ref. 7109

Radiador d’oli

72,95€
Calefactor Industry Series
Potència: 1000-2000w. Amb
termòstat regulable de
temperatura. Gran estabilitat i
resistència. Posició aire fresc. Ansa
de transport. Emissió instantània de
calor. Protectora de
sobreescalfament.
Dimensions: 20x31,5x23cm.
220/240v-*50hz. Packing 1 unitat
EDM
Ref. 7096

54,95€

Calefactor 2 en 1
1.000-2.000w edm Posició vertical/horitzontal Posició aire fresc.
Protector de sobreescalfament
Dimensions: 22,3x22,6x12cm
EDM
Ref. 7227

24,95€

16,95€
7 Elements. Potència: 1500w. Amb
termòstat i protecció contra
sobreescalfament. Funcionament
silenciós. Fàcil maneig mitjançant
botons.Packing 1 unitat.
Dimensions: 37x73x16,5cm
220/240v
EDM
Ref. 7121

Sistema de seguretat anti-bolcada. Amb 3 barres
de quars. Emissió instantània de calor. Reﬂectora
protegida. Base antilliscant. Reixeta de seguretat.
Protector de sobreescalfament. Recanvi tub: ref.
07905. 3 Nivells de potència. 400-800-1200w.
Dimensions: 50,5x24,5x19,5cm.
220/240v. 50 Hz (pack 4 unitats).
EDM
Ref. 7140

Radiador d’oli
9 Elements. Potència: 2000w. Amb
termòstat i protecció contra
sobreescalfament. Funcionament
silenciós. Fàcil maneig mitjançant
botons. Packing 1 unitat.
Dimensions: 45,5x73x16,5cm.
220/240v
EDM
Ref. 7222

82,95€

17,95€
Radiador d’oli

Radiador tovalloler d'oli

11 Elements. Potència: 2500w. Amb
termòstat i protecció contra
sobreescalfament. Funcionament
silenciós. Fàcil maneig mitjançant
botons. Packing 1 unitat.
Dimensions: 53,5x73x16,5cm
220/240v
EDM
Ref. 7223

400w 50x70cm ip24 edm. Termòstat
de temperatura regulable.
Temporitzador setmanal i de 7 hores.
Indicador lluminós d'encesa.
Botó eco. Kit de muntatge 400w
220-240v-*50hz. EDM
Ref. 7181

89,95€

Calefactor Industry Series

Estufa de quars exterior

Potència: 1500-3000w. Amb
termòstat regulable de
temperatura. Gran estabilitat i
resistència. Posició aire fresc. Ansa
de transport. Emissió instantània
de calor. Protectora de
sobreescalfament.
Dimensions: ø36x32cm
220/240v-*50hz. Packing 1 unitat
EDM
Ref. 7095

3 Nivells de potència:
650-1300-2000w. Protector de
sobreescalfament. Índex de
protecció ip24. Reixeta de
seguretat. Obertura de 120è.
orientable de 0 a 45è. Fins a 3m
d'abast. Interruptor i selector de
potències per tirador
Dimensions: 49,6x24,2x15,6cm
220/240v. 50hz. packing 1 unitat
EDM
Ref. 7090

84,95€

54,95€

129,95€
Estufa de quars exterior
Amb peu. 3 Nivells de potència:
650-1300-2000w. Protector de
sobreescalfament. Índex de protecció
ip24. Reixeta de seguretat. Obertura
de 120è. Telescòpic regulable 210cm.
Orientable de 0 a 45è. Fins a 3m
d'abast. Interruptor i selector de
potències per tirador.
Dimensions: 49,6x24,2x15,6cm
220/240v. 50hz
packing 1 unitat
EDM
Ref. 7091

94,95€

TARDOR I RADIADORS I TERMO

Radiadors i termo

Tecnologia que
estalvia energia

Radiador Avant Wiﬁ
Sistema de calefacció integral que brinda
confort i benestar a les llars. La programació
horària, diària i setmanal es pot realitzar usant
el telèfon mòbil, tauleta o ordinador i també
directament en el radiador.
Potència: 500 W.
Mides: 50 x 50 x 7,7 cm.
Colors: blanc silici, pissarra neu, pissarra
atzabeja. (Consultar disponibilitat en botiga).

Radiador Avant Wiﬁ vertical
Potència: 800 W.
Mides: 50 x 100 x 7,7 cm.
Colors: blanc silici, pissarra neu, pissarra
atzabeja. (Consultar disponibilitat en botiga).

399,00€
Ecothermo Titan uno
Aconsellat per a dutxes d'ús estàndard per a famílies de ﬁns a 4
persones. Mínim espai, màxim estalvi.
Rendiment: més de 100 litres. Consum: 30 litres
Mides: 44,7x44x39,2 cm.

362,50€

Tovalloler Avant Wiﬁ
Sistema intel·ligent. Els seus radiadors
s'adapten als seus estàndards de vida.
Registren tots els dies el temps que necessiten
per a aconseguir la temperatura establerta.
Adaptaran el seu rendiment per a aconseguir la
temperatura establerta en el moment desitjat.
Potència: 500 W.
Mides: 50 x 50 cm.
Colors: blanc silici, pissarra neu, pissarra
atzabeja. (Consultar disponibilitat en botiga).

529,00€

409,00€

Tovalloler DK Slim amb dues barres
Disseny extra plà, panell frontal amb acumulador inercial
de silici patentant Dual-Kherr i carcassa d'acer d'alta
resistència amb només 4 cm. de gruix total.
Reversible: un mateix equip, pot col·locar-se en
horitzontal o vertical. Màxima protecció contra l'aigua.
Potència: 500 W
Mides: 25 x 100 cm
Colors: blanc silici, pissarra neu, pissarra atzabeja.
(Consultar disponibilitat en botiga).

preu
estrella

249,00€

TARDOR I EINA ELECTROPORTÀTIL

Eina electroportàtil

Disseny
compacte
i lleuger

Martell picador SDS Plus
500W + set cisell i punters

Amoladora 230 mm
+ disc de diamant

Amoladora 115 mm 600 W

Martell combinat
SDS Plus 730W

500W - SDS Plus - 2,2J - 3,2 Kg

2.200W - 230 mm - 5,1 Kg

730W - 115 mm - 1,8 Kg

730W - SDS Plus - 2,7 J - 2,8 Kg

Protecció contra la picada en buit.
SDS Plus. Baix nivell sonor i de
vibració. Vario lock amb 8
posicions de cisellat. Interruptor
de velocitat variable.

La millor en durabilitat de la seva
classe. Motor protegit contra pols i
enderrocs. Empunyadura antilliscant.
Inclou disc de diamant.

Molt lleugera i compacta. Amb doble
aïllament elèctric i amb bloqueig de
l'eix. Interruptor lliscant. Equipada
amb un sistema de refrigeració
excel·lent, i ofereix una millor
resistència a la sobrecàrrega. És la
líder en la seva classe en durabilitat.

3 Maneres d'ús: perforar, perforar
amb percussió i lleugeres demolicions
en paret. SDS Plus. Amb embragatge
de seguretat. Capacitat en formigó:
24 mm.

Ref. G23SW2W7Z

Ref. H25PVWSZ + 751589

Ref. DH24PH2WSZ

Ref. G12SR4YGZ

384,90€
Trepant combinat 18V

109,90€
Trepant tornavís 12V

69,90€
Martell perforador
SDS Plus 18V

136,90€
Serra de calar 705W

18V - 55Nm - 1,2Kg

12VPeak - 38Nm - 1,1Kg

18V- SDSPlus - 1,3J - 1,6Kg

705W -2,2Kg - Prof. tall: 90 mm

Motor Brushless. Compacte, lleuger i
silenciós. Portabroques de 13 mm.
Dos rangs de velocitat. 20 posicions.
Fre elèctric. Llum led. Subministrat
amb 2 bateries de 3.0 Ah, carregador
i maleta apilable. Compatible amb
MULTI VOLT.

Portabroques automàtic de
10 mm. Ajust de parell d'estrenyi
(20 posicions + posició trepat). Dos
rangs de velocitats ajustables i
reversibles. Llum led. Subministrat
amb dos bateries de 2,5Ah i
carregador.

Compacte i lleuger. La millor velocitat
de la seva classe. 2 Maneres de
velocitat. 2 Maneres d'ús: trepat i
trepat amb percussió. Funció Acte
Stop. Motor Brushless. Subministrat
amb 2 bateries de 5.0Ah , carregador
i maleta apilable.

Velocitat variable amb dial. Canvi
de fulla sense eines. Funció de bufat
en la zona de tall. Moviment
pendular de la fulla en 4 posicions.

Ref. DV18DDWQZ

Ref. DS12DAWFZ

Ref. DH28DPBWPZ

142,50€

449,90€

219,90€

Ref. CJ90VST2WAZ

149,90€

TARDOR I PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Protecció individual

Seguretat
en el treball
Pantalons treball M6PAN
Pantalons de treball 65% polièster
35% cotó 235g/m². 5 Butxaques,
inclou 1 per a metre. Cintura
elàstica en els laterals.
Talles XS a 3XL. Consultar
disponibilitat en botiga

24,90€

Pantalons treball M2PA3STR
Pantalons de treball STRECH 63%
polièster 34% cotó 3% elastà
260g/m² . 7 butxaques, 1 per a metre.
Cintura elàstica en els laterals.
Talles S a 3XL. Color gris-taronja
disponible tall especial dona.
Consultar disponibilitat en botiga.

30,90€

Conjunt de pluja EN304
Conjunt de pluja jaqueta i pantalons.
Costures termosegellades. Suport
polièster amb doble impregnació de
PVC. Talles M a XXL. EN343

Casc Zircon
Casc d'obra de polipropilè amb arnès
interior de polietilè 8 punts de ﬁxació.
Dessuadora esponja. EN397,
EN50365:2002

12,90€

6,90€

Disponible en
color groc

Disponible en
altres colors

Consultar disponibilitat
en botiga

Sabata Asti S1P
Sabata de pell serratge i polièster
estil "mesh" S1P protecció
composite. Folro polièster. Plantilla
interior amovible preformada. Sola
PU bi-densitat. Talles 36 a 48.
Consultar disponibilitat en botiga.
EN ISO 20344, EN ISO 345

42,90€

Consultar disponibilitat
en botiga

Sabata Delta Sport S1P

Bota Jumper3 S1P

Bota Tangara2 S1P

Sabata de PU injectat sobre
malla S1P protecció composite.
Folro polièster. Plantilla interior
amovible preformada. Sola
segellada phylon cautxú nitril.
Talles 39 a 47. Consultar
disponibilitat en botiga. EN ISO
20344, EN ISO 345

Bota de pell crupón gravada S1P
protecció metàl·lica. Folro poliamida
mesh. Plantilla interior amovible
preformada. Sola PU bi-densitat.
Talles 36 a 47.
EN ISO 20344,
EN ISO 345

Bota de pell serratge S1P protecció
metàl·lica. Folro poliamida
absorbent. Plantilla interior
amovible preformada. Sola PU
bi-densitat. Talles 36 a 47.
EN ISO 20344,
EN ISO 345

72,90€

32,90€

37,90€

Disponible en sabata
model JET3 S1P
29,90€

Disponible en sabata
model RIMINI4 S1P
35,90€

Consultar disponibilitat en botiga

Guants ve631
Guant 100% polièster.
Impregnació escuma de
làtex en palma i punta dels
dits. Galga 13.
Talles de 7 a 10.
EN388 (2,1,3,1,X)

2,50€

Guants ve724no
Guant de punt polièster
Spandex. Impregnació de
nitril en palma amb puntets
especial agarri. Galga 15.
Talles de 7 a 10.
EN388 (4,1,2,1,X)

3,40€

Guants ve712gr
Guant 100% polièster.
Impregnació de nitril en
palma i punta dels dits.
Galga 13. Talles de 7 a 10.
EN388 (3,1,2,1,X)

2,20€

Ulleres Kilimandjaro
Ulleres de policarbonat
monobloc amb patilles de
nilons ajustables.
Proteccions laterals.
EN166, EN170

2,90€
Disponible en
to fumat

Consultar disponibilitat en botiga

Consultar disponibilitat en botiga

Cascos antisoroll SPA3
Cascos antisoroll amb
orelleres poliestirè i
escuma sintètica. Arnès
ABS ajustable en altura.
SNR 23db.
EN352

7,90€

TARDOR I CALÇAT - EINA MANUAL - IL·LUMINACIÓ

Calçat - eina manual - il·luminació

Sabata Posster Cross

Bota Posster Set
- Teixit PUTEK, transpirable i hidrofugat
- Reforç tècnic molt lleuger en puntera
i posterior
- Puntera no metàl·lica
- Calçat durador
- Coll i llengüeta embuatats
- Forma extra ampla

- Microﬁbra tèxtil transpirable i hidrofugada
- Reforç tècnic molt lleuger en puntera
i posterior
- Puntera no metàl·lica
- Calçat durador
- Coll i llengüeta embuatats
- Forma extra ampla

Sabata Airbox + obsequi pilota
- Puntera d’lumini 200J
- Ajust 11
- K SOLE, folro de niló resistent a les abrasions
i ultratranspirable
- Plantilla extraïble transpirable amb
carbó actiu

+ Pilota Utility Diadora
de Regal

54,90€
Mesclador Bellota
MC12LIGHT
- Potència motor: 1200W
- Màxim Ø vareta: 120 mm
- Tensió: 220-240V
- Capacitat barreja: 40L
- RPM: 0-800
- Pes net: 3,45 kg
- Inclou vareta
i 4 cabassos

42,90€
Focus led amb suport
- Mides: 295 x 210 x 365 mm
- Pot.Màxima: 50W - 4000Lm
- Voltatge: 220-240v 50-60Hz
- Cable: HO5N-F 3G 1.0mm2 1.5m

87,90€
Focus ILU50 Solar
- Mides: 270 x 235 x 50 mm
- Pot.Màxima: 50W - 770Lm
- Llum LED
- Càrrega USB
- Panell Solar
- Regulable
- Llum amb centellejos

+ Vareta

Focus triple Pala
- Disseny en forma de pala de ventilador
mitjançant 3 peces ajustables.
- Cada pala té 55 peces de LED SMD - amb
un total de 165 unitats
- Lluentor: 2500 lumens
- Construït en ABS
- Cada pala pot girar a 180º
i el cap a 90º
- IP44
- Amb 1,8 m de cable
d'alimentació
- Trípode amb bloqueig
- Una manera de selecció

+ 4 Cabassos

119,90€

39,90€

45,90€

74,90€

TARDOR I IMPERMEABILITZACIÓ - FIXACIÓ - REPARACIÓ

Impermeabilització - reparadors i segelladors

Ho arregla
tot

Agua Stop barrera total
1 Kg terracota

Impermeabilitzant d'última generació,
capaç de suportar el trànsit, l'aigua
estancada i l'enrajolat directe.
Es pot aplicar en humit i té adherència
sobre quasi tots els materials.
Colors: vermell, gris i blanc.

Agua Stop cautxú ﬁbres
roig 20 Kg

Membrana impermeabilitzant anti
goteres reforçada amb ﬁbres
per a una òptima cobertura i cosit de
ﬁssures. Resisteix als raigs UV i
manté l'elasticitat amb l'envelliment.

19,50€

Agua Stop transit
20 Kg

Membrana impermeabilitzant
TRANSITABLE amb POLIURETÀ.
Resisteix el trànsit diari. Alta
durabilitat i resistència als raigs UV.

109,90€

75,90€

Ceys Total Tech blanc
cartutx 290 ml

PEGA, SEGELLA, REPARA qualsevol material en
interior i exterior, ﬁns i tot sota aigua, amb efecte
express i resistint les condicions més dures. Ideal
per a segellar en cobertes i impermeabilitzacions.

Ceys stop ﬂoridura assecada xpress
cartutx blanc 280 ml

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.

producte
recomanat

8,95€

5,20€

Agua Stop cinta extrema
instantània

Cinta impermeable autoadhesiva
que obtura vies a l'instant. Aplicable
sobre múltiples materials amb un
tack inicial extrem, i en superfícies
humides ﬁns i tot sota l'aigua.

12,90€
Montack Express
cartutx 450 gr

MONTACK EXPRESS. Adhesiu de muntatge
d'agarri total immediat, per a ﬁxar de manera
resistent i fàcil. Enganxa tots els materials:
porosos i no porosos, ﬁns i tot superfícies
delicades i humides.

preu
estrella

6,50€

TARDOR I PROMOCIÓ VÀLIDA DEL 15 D'OCTUBRE Al 31 DE DESEMBRE 2021

Estufa de pèl·let 6 kW
Fabricada en acer.
Potència tèrmica nominal de
ﬁns a 6,9 Kw.
Inclou un dipòsit de pèl·lets de 19 Kg.
Mides: 47 x 47,7 x 91,3 cm
Disponible en: Negre, Roig i Blanc
(Consultar disponibilitat en botiga).

Barbacon Pastilles 32 dosis
Per a l'encesa de xemeneies, barbacoes, estufes i
focs oberts.

819,00€

producte
recomanat

0,99€

Sempre amb la millor qualitat
Participa i guanya una polsera d’activitat!
Nom:
Cognoms:
Telèfon:
Mail:
Data de naixement:
Acepte rebre comunicacions electròniques informatives:
L'empresa Alfonso Tejero e Hijos, S.L., amb domicili en C/ Gil Vernet, 23 Pol. Ind. Les Tapies - 43980 Hospitalet de L’Infant, organitza amb ﬁnalitats promocionals el sorteig d'àmbit
local, per als clients de l'empresa. El sorteig es desenvoluparà durant el període del 15 d’octubre al 31 de desembre 2021 en les instal·lacions de l'empresa.
Els requisits de participació seran els següents:
1- Podràn participar totes aquelles persones que emplenant el formulari inclòs en un fullet promocional, facin lliurament del mateix en les instal·lacions de l'empresa.
2- Totes aquelles persones que compleixin el que es disposa en l'apartat 1 entraran en un sorteig per a guanyar una polsera d’activitat. Es regalarà únicament una polsera d’activitat.
3- El guanyador serà triat a sorteig entre els diferents formularis lliurats.



     
     




 



