
Vàlid de l'1 al 31 de maig de 2021gamma.cat

Aquesta sssssssspringmavera...

Entra al nostre nou apartat web, troba 
aquest bany i altres propostes i... 
descobreix que fàcil és decidir com serà el 
teu nou bany.

Ja éssssssssssssssssss
ssssssssssspringmavera!

EL TEU 

BANY COMPLET

NOMÉS

per 129€ / mes

SENSE INTERESSOS

TIN 0% TAE 0% 24 quotes*

PREU BANY DEGUT 3.096€

PREU BANY COMPTAT

3.096 €

Tot inclòs: Moble 80 cm + lavabo mineralsolid mat (626,04 €) + mirall rodó led 
(224,03 €) + aixeta de lavabo (92,19 €). Penjador, porta-rotlles i tovalloler aro 
(77,78 €). Sanitari carenat a paret (355 €). Plat de dutxa solid surface 120 x 70 cm 
(348,6 €) + mampara 120  cm 2 fulles sense perfil inferior (555,17 €) + conjunt de dutxa 
monocomandament encastat (251,83 €). Paviment 4 m2 de 20 x 120 cm (34,95 €/
m2) Revestiment 10 m2 de 33 x 90 cm (20,26 €/m2) i 10 m2 de 33 x 90 cm (22,3 €/m2). 
* Condicions de finançament a la contraportada.

El teu bany
aquí...



2

Seient d'extracció ràpida. 
Fàcil neteja. Tecnologia RIMLESS.
Màxima higiene. Sense bacteris.

Equip de dutxa ATRIO termostàtic. 
Alçada de 120 cm. Accionat per botons.

ATRIO 

339€
390,37 €

20,95 € 
25,75 € 
Racó.
30 × 23 × 12 cm.

23,95 € 
29,87 € 
Rectangular. 
30 × 14 × 14 cm.

Contenidors PANIER
Acer inoxidable negre mat. 
Sèrie cargolada.

NEW

329 €
 355,00 €
Sanitari ERIO carenat de 
64 cm amb tapa esmorteïda. 
Mecanisme de doble 
descàrrega 3/4,5 l. 
Estalvia aigua.
 

Moble MANNING suspès skandik oak 2 calaixos de 80×46x55 cm amb lavabo de porcellana i potes pale en negre mat. Disponible en 5 colors. 

74,95 €
81,89 €
Mirall DENO de Tattom 
80 x 80 amb llum led negra.

Moble MANNING

329 €
367,00 €

NEW

89,95 €
101,46 €
Aixeta sanitari SUMMA 8 
negre mat amb teledutxa 
de llautó. Maneta per obrir 
i tancar l'aigua. Aigua 
freda i calenta (necessita 
instal·lació).

NEW

52,95 €
58,50 €
Aixeta lavabo PLANO. Acabat negre mat. 
Una aposta segura en funcionalitat i disseny.
També en crom 48,15 € 53,50 €.

eco 

Estalvia energia: 
Obertura al centre amb aigua freda.
Evita posar en funcionament la 
caldera.

-2
0%

Plat de dutxa HIDRA II disponible en 5 colors i 29 mides. Acabat en 
textura pissarra i 3 cm de gruix. Retallable. Inclou reixeta INOX. Vàlvula 
no inclosa 12 €.

Gris perla Gris oliva FormigóBlanc Gris plata

HIDRA II
Des de

199 €
256,00 €

Classe 3
antilliscant

-2
2%

-1
5%

eco 

Ja éssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!
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Mampara SOHO de dutxa 1 fulla amb marcs 
d'alumini negre mat i vidre de seguretat de 8 mm amb 
tractament anticalç. Inclou braç de subjecció. Mides 
100 cm d'amplada x 2000 cm d'alçada.

Mampara SOHO 

359 €
400,67 €

Moble LUCID 

599 €
654,56 €

Combinació LUCID formada per 1 moble suspès amb acabat roure gladstone blanc de 100  x 46 cm, 2 calaixos  + 1porta. Lavabo de porcellana asimètric d'esquerra de 100 cm.

NEW

199,95 €
243,03 €
Mirall MOONLIGHT 
Ø 70 cm amb llum led.

79,95 €
86,01 €
RONDO 
Negre mat.

A
lç

ad
a 

re
gu

la
bl

e

219, €
239,48 €
Equip de dutxa RONDO monocomandament 
negre mat. 

Sanitari COMPO compacte i carenat de 61 cm amb tapa 

esmorteïda. Mecanisme de doble descàrrega 3/4,5 l. 
Estalvia aigua.  

139 €
153,47 €

289 €
334,24 €

eco 

Seient d'extracció ràpida. 
Fàcil neteja. Tecnologia RIMLESS.
Màxima higiene. Sense bacteris.

Ruixador de 20 cm

-15%

A GAMMA, més enllà dels teus somnis... La teva llar.Ja éssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

239 €
262,14 € 

Radiador-tovalloler d'aigua 
MISTRAL negre mat, 

80 × 50 cm (265 w). Per 
a instal·lacions bitub o 

monotub. Suports 
a paret inclosos. 

49,50 € 
50,90 €

Pack LOOPS. Negre (2 u.) Penjadors + porta-
rotlles prestatge + tovalloler). Alumini massís i 

lacat mat. Garantia de no corrosió.

Ja éssssssssssssss
sssssssssssssssss
sssssssssssssssss

ssspringmavera!
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Ø 25 cm ABS

GROHE DRIPSTOP:
Minimitza el degoteig residual.
Estalvi d'aigua, 5,7 litres per minut.

Tempesta 250

 389 €
567,49 €

Equip de dutxa TEMPESTA 250 
termostàtic fix. Suport superior regulable 
en alçada.

Conbinació LUCCA 

749 €
827,11 €

Moble LUCCA suspès roure natural de 90 x 46 cm, format per 1 moble de 60 cm,

2 calaixos + mòdul auxiliar de 30 cm. 1 porta + tapa superior. Tiradors negre mat.

Lavabo de porcellana 45 x 42 x 10 i mirall llis de 80 x 70 cm.

109 €
117,94 €

Aixeta lavabo RONDO. Canella 
alta negra mat. Disponible en 

blanc mat i crom.

NEW

79,95 €
84,50 €

Aixeta lavabo PLANO. 
Canella alta crom. De línies 
rectes i estilitzades.

Negre mat.  89,95 € 97,50 €

139 €
 159,14 €

Lavabo BALTIMORE sobreencimera blanc 
brillant 61 x 35 x 11 cm. També disponible en 

blanc i negre mat 169,00 € 

NEW

99 €
 112,79 €

Lavabo MONCLAIR sobreencimera blanc 
brillant 36 x 36 x 11 cm. També disponible en 

blanc i negre mat. 149,00 € 

Porcellana

 249 €
357,56 €

PACK GROHEDAL.
Pack per a sanitari

suspès. Inclou cisterna
i polsador quadrat.

Tecnologia RIMLESS.
Màxima higiene i sense bacteris.

269 €
 312,10 €

Sanitari VELA 
suspès 52 x 36 cm

amb tapa esmorteïda.

Tapa hidròfuga antihumitat.

eco 

-3
0%

-3
0%

NEW

Porcellana

109 €
101,46 €
Aixeta de cuina ACERO 9.
acer inox mat, orientable 
i extraïble. Canella flexible 
folrada en silicona negra 
mat. Alçada de 53 cm.

NEW

99,95 €
115,88 €

PULL crom.
Extraïble, alçada 33 cm

amb ruixador de 2 dolls. 
Estalvi d'aigua i energia.

69,95 €
101,46 €
Aixeta de cuina ACERO 7.
Acer inox mat. Canella  
orientable. Alçada 34 cm. 

eco 

 També per a CUINA ...

Sense crom ni plom.

Sense crom ni plom.

eco 

Ja éssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

-3
2%

-3
1%



Taulell CHÊNE de 80 x 46 cm en acabat superwhite.El preu del taulell inclou esquadres d'ancoratge.

Taulell CHÊNE 

299 €
328,57 €

269 €
 297,67 €

SOLID Surface mat. 

Classe 3
antilliscant

NEW

Des de

139 €
179,22 €

  Plat MARMA de resina blanc 
textura pedra i de 3 cm 

de gruix. Retallable.
Inclou reixeta INOX. 

Vàlvula no inclosa. 

13,95 € 
15,40 €

-2
0%

eco eco 

-22%

199,95 €
 225,57 €
Lavabo PETRA rodó
Ø 42 cm amb vàlvula.

369 €
 406,85 €
Lavabo TERRA quadrat 
40 cm amb vàlvula.

399 €
 462,47 €

Lavabo CARRARA quadrat 
40 cm amb vàlvula.

Lavabos de PEDRA NATURAL
Inclouen tractament per tancar els porus i reduir l'absorció.

Manteniment: netejar amb aigua neutra i sabó.

NEW

69,95 €
79,50 €

Aixeta de lavabo ACERO. 

eco 

Sense crom ni plom.

NEW

249 €
264,50 €

Equip de dutxa ACERO 
Monocomandament, 
progressiu i telescòpic. 

NEW

165 €
204,46 €
Termòstat de dutxa ACERO. 
Inclou flexo i teledutxa.

Sense crom ni plom.

A GAMMA, més enllà dels teus somnis... La teva llar.Ja éssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

Ruixador inox extraplà de 20 cm.

Sense crom ni plom.
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Moble MATTY

179 €
235,87 €

Moble MATTY a terra de 80 × 46 cm amb 2 portes, roure 
cambrià. Lavabo de porcellana i mirall llis de 80 x 80 cm.

45,95 €
52,79 €
Aixeta de lavabo SALVE
Estalvi d'aigua i energia.

eco 

15
 c

m

NEW

NEW

64,95 €
87,06 €

Aixeta de lavabo BAUEDGE
EcoJoy estalvi d'aigua: 5,7 litres 

per minut. Limitador ecològic 
de temperatura.

Sense plom ni níquel.

99,95 €
130,30 €

Equip de dutxa 
monocomandament STAR. 

Alçada fixa 115 cm.

29,95 € 
36,00 €
Contenidor PANIER. Alumini 
brillant per penjar a l'aixeta de 
dutxa. Mesures 26,8 × 14,8 × 14 
cm. S'adapta a qualsevol aixeta.

 1

 2

 3

 4

29,95 € 37,60 €
Tovalloler SIDE 30 cm. Per penjar al lateral del 
moble. Sense obres.

59,95 €
77,77 €
Aixeta sanitari SUMMA 4 crom amb teledutxa 
de llautó. Maneta per obrir i tancar l'aigua. Aigua 
freda i calenta (requereix instal·lació). 

eco 

-2
5%

-2
3%

-23%

-2
5%

Ja éssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

Des de 

20,50 € 
Nansa de seguretat acer inox 

PRAKTIK 30 × 7,5 cm Ø 2,5 cm.

 1   Grip 24,50 € / 29,10 €.

 2   Brillant 20,50 € / 25,24 €. 

 3   Mat 20,50 € / 25,24 €.  

 4   Blanca 24,50 € / 29,36 €. 
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159 €
184,37 €

Des de

Fix de dutxa GLASS II, vidre transparent de 6 mm. Inclou braç de subjecció. Mesures disponibles de 80 cm i 100 cm. Alçada 190 cm.

 

Mampara frontal PALIO serigrafiada. Fix + porta corredissa sense perfil inferior amb possibilitat 
d'afegir un lateral. Mesures de 97 a 100 cm d'alçada. Perfils alumini brillant i vidre de seguretat
de 6 mm amb tractament EasyClean® anticalç.

255 €
329,09 €

Des de

14,50 €
19,06 €
Teledutxa COLORS amb llum led. Canvia de color 
segons la temperatura de l'aigua. No requereix piles ni 
electricitat. Si tens fills, la llum vermella adverteix i evita 
cremades.

eco 

99 €
132,87 €
Termòstat de dutxa OCCO. Inclou dutxa, 
flexo i suport. Botó EcoStop a meitat 
del recorregut 50% de consum. Botó de 
seguretat 38º C.

9,95 €
10,82 €
Teledutxa CLEAN.
Autonetejable i 4 
opcions de sortida 
d'aigua.

Des de

 99 €
 159 €
Plat de dutxa MAISON 
fabricat en fibra de vidre
i resina de 3 cm de gruix.
Vàlvula no inclosa. 

10 € 
13,50 €

Classe 2
antilliscant

 

Des de

99,33 €
141,90 €
Conjunt BAND sabana 
Moble + lavabo 40 × 32 cm 
+ mirall llis 60 × 40 cm. 

Amb mirall camerino 
60 × 40 cm (foto). 

156,73 € 
Abans 223,90 €.

-2
5%

-2
5%

-2
3%

-3
8%

-3
0%

Fins a fi d'existències

A GAMMA, més enllà dels teus somnis... La teva llar.Ja éssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!
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Blanc MATBlanc BRILLANT

BARI CENDRABARI BLANC

SAND CONCEPT SAND

TAUPE

GRAFIT

...una temperatura fresca            a l'ambient.
Colors  ocres

PEARL

Mesures: 33 × 90 cm   Blancs, brillants o mat.

14,95 € m²
Revestiment rectificat de pasta blanca.

Revestiment BARI des de 8,95 € m² per al model llis BLANC 
i 9,95€ m² per al model relleu BARI CENDRA. 

Des de   

8,95 € m²
Revestimient BARI 33 × 55 cm.

Revestiment TALAN PEARL des de 9,95€ m².  

Revestiment rectificat ODETTE de pasta blanca des de 15,95 € m² per al model llis SAND 
i 16,95€ m² per al model relleu CONCEPT SAND. 

Des de 

15,95 € m²
Revestiment rectificat ODETTE 33 × 90 cm.

 

6,75 € m²
Revestiment RIGA 25 × 50 cm.

9,95 € m²
Revestiment TALAN PEARL 25 × 50 cm.
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BEIX GRIS

TANIUM TÒRTORA

MARBLE GOLD

CIMENT

TÒRTORA

PEARL

La sobrietat
 el nou 
luxe

A GAMMA, més enllà dels teus somnis... La teva llar.

Paviment RAME porcel·lànic 18,95 € m² mida de la peça de 100 × 50 cm.

18,95 € m²
Porcelànic RAME 100 × 50 cm.

Gres porcel·lànic TANIUM TÒRTORA 10,95 € m² de 30 × 60 cm 
i 11,95 € m² mida de la peça de 60 × 60 cm.

10,95 € m²
Gres porcel·lànic TANIUM TÒRTORA 30 × 60 cm.

També en format 60 × 60 cm 11,95 € m².

MARBLE GOLD Porcel·lànic 19,95 € m² mida de la peça de 45 × 90 cm.

19,95 € m²
Porcelànic MARBLE GOLD 45 × 90 cm.

9,95 € m²
Porcel·lànic TALAN 45 × 45 cm per al model 
TÒRTORA i 9,95€ m² per al model CIMENT. 

17,95 € m²
Gran format

Porcel·lànic DESING PEARL.
Mida de la peça de 45 × 90 cm.
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NOGUERA

FAIG

NEW

CAMEL BEIX GREY

NEW

Tranquil·litat. Benestar... 
És el gres que evoca 
sensacions...

Perquè la bellesa 
-també- és a 
l'exterior... 
Especial exterior

Ceràmica per a exterior, barbacoes, pèrgoles, gespa 
artificial, mini piscines i molt molt més...

Tot aquí.
Tot al teu mòbil.

Tot a .

Gres d'interior porcel·lànic rectificat NATURFAINT NOGAL 15,95€ m² mida de la peça de 20 × 120 cm.

Gres porcel·lànic rectificat NATURVOLT FAIG 19,95€ m² mida de la peça de 
23 × 120 cm.

19,95 € m²
Gres porcel·lànic rectificat NATURVOLT 23× 120 cm.

Porcel·lànic de gran format BELVI GREY 
des de 15,95€ m²  

Des de   

15,95 € m²
Mides: 75 × 75 cm. 
Porcel·lànic.
BELVI GREY Gran format.

Des de   

12,50 € m²
Porcel·lànic NATURTARK 15 × 90 cm.

També en format 23 × 120 cm CAMEL12,95 € m².

Porcel·lànic NATURTARK des de 12,50€ m² mida de la peça de 15 × 90 cm 
i 12,95 € m² mida de la peça de 23 × 120 cm.

Des de 

15,95 € m²
Gres porcel·lànic rectificat NATURFAINT 20 × 120 cm.



12,95€ m² 14,00 € m2

Terra laminat ROBLE TORONTO 1.331 × 194 × 10 mm AC5-33.

10 mm gruix.10 
mm 

Màxima resistència.AC5 

9,95€ m²
Terra laminat ROBLE RETRO 1.200 × 196 × 8 mm AC5-33.

NEW

9,75€ m²
Terra laminat ROBLE COMAREA 1.200 × 196 × 8 mm AC5-33.

8,95€ m²
Terra laminat CEREZO SAKURA 1.200 × 196 × 8 mm AC5-33.

-2
0%

L'encant
i la subtilesa
dels nostres
laminats
Tots els terres laminats es venen per caixes completes. Preus Península, per a Balears 
increment d'1 €/m2 en terra laminat.

A GAMMA, més enllà dels teus somnis... La teva llar.

11

Classe 33:
Per a ús intensiu.
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4,00 € 
Taloja Gamma 

Mides: 275 x 185 mm.
Lliscat de morter per a sòl i paret

El mànec és rodó, molt còmode sobre
tot per a treballs perpendiculars.

 A la base, porta uns puntets, la qual cosa ajuda 
a l'hora de fer la feina de lliscat o enfratasat. 

Deixa un acabat una mica més rugós, més indicat 
per sòl (amb una mica de gra perquè trepitgis i 
no rellisquis), per treballar en llocs plans sense 

cantonades.

9,00 € 
Taloja Gamma 

de polietilè reticulat
Mides: 230 x 120 mm.

Aporta la màxima lleugeresa i resistència 
al desgast. Especialment indicada i 

recomanada per lliscat i remolinat de 
tot tipus de morter. Especial per a un 

acabat fi de morters, ideals per a treballs 
verticals i en alçada.

Eines

89,00 €
Pintura blanca 

Dcal interior 15 l
Pintura natural a l'aigua, fabricada a base 

de calç aèria en pasta envellida (CL90 
S-PL, conforme a la norma UNE 259-1), 
càrregues càlciques naturals i aigua (per 
a més informació consulta fitxa tècnica). 

A l'estar formulada amb calç en pasta 
aglomerant, experimenta el procés de 

carbonatació durant el seu assecat, sent 
així un producte transpirable i durador.

Per a la salut: 
Sensació de benestar. No desprèn olors. 

Sense dissolvents.

Per a la teva llar:
Pintura molt transpirable. Lliure d'emissions 

(<0.1g/L COV). Prevé l'aparició de fongs i 
bacteris pel seu pH elevat.

Pintura a base CAL.
Ideal per a estances
amb afluència de gent.

Ideal per a 
nadons, nens 

o persones 
amb problemes 

respiratoris.

 PRODUCTE NATURAL

 SENSE OLOR

      SENSE DISSOLVENT

      TRANSPIRABLE

 6m2/L/MÀ RENDIMENT
        (Segons superfície)

 ASSECAT
       Al tacte 1-2 h.
       Entre capes 4-5 h.
       Variable segons clima i condicions BAC 

TE 
RIS

MI 
CRO 
BIS

O
LO
RS

16,95 € 
Pintura façanes 
Gamma 
acrílica blanca 4 l
Revestiment decoratiu i 
impermeabilitzant.
Transpirable i permeable 
al vapor d'aigua.

9,95 €
Blanc lluminós 
Gamma 5 kg
Bon cobriment. Indicada 
per a parets i sostres 
d'interior.

12,95 € 
Pintura plàstica 
Gamma interior 
blanc mat 4 l 
Molt bona resistència a 
la fricció. Per interiors. 
Autorentable.

10,75 € 
Paleta Gamma

amb esponja
Mides: 290 x 170 mm

Porta adherida l'esponja rugosa, serveix per a 
lliscat de morter, sobretot pels acabats de paret i 
val també per a neteja i acabat de juntes (mullem 

l'esponja en aigua i netegem les juntes). Amb 
això aconseguim lluir els acabats de paret.

Ja éssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!
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Especial neu

39,00 € 
Pala Bellota 

5520 MA 
D'alumini.

Mànec anella.
Pes reduït.

7,65 € 
Llana Gamma

Acer al carboni
Mides: 300 x 150 mm.

També anomenades pintes. S'usa per 
aconseguir una capa fina o mitjana de 6 

a 10 mm de gruix. S'utilitzen per encolats 
SIMPLE quan s'apliquen sobre el suport 
i DOBLE quan s'aplica sobre el suport i 

la base per a peces més grans. El suport 
i la peça han de pentinar-se cap a la 

mateixa direcció. Primer s'aplica amb la 
part llisa i després es pentina amb la part 
dentada. Mànec grafilat per obtenir major 

adherència i evitar el lliscament.

22,00 € 
Pala quadrada
mànec anella

Bellota

20,00 € 
Pala de punta
mànec anella

Bellota
Pala forjada.

Ideal per a treballs
de construcció.

8,99 € 
Pala quadrada
mànec crossa

Viat

9,99 € 
Pala quadrada
mànec anella

Viat
Acer temperat.

Ja éssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera! A GAMMA, més enllà dels teus somnis... La teva llar.

Seguretat

24,95 € 
Cargopack complet Ponsa 
Arnès eco II plus-basic + 2 mosquetons 
+ cinta d'amarratge 0,8 m.

55,00 € 
Ecosafex 7 complet 
Ponsa 
Arnès 2 punts d'ancoratge: dorsal 
i pectoral (tèxtil) + 2 mosquetons + 
cinta d'amarratge 0,8 m.

36,00 € 
Línia vida horitzontal
Ponsa 
Mides: 10 m. 
Fàcil d'instal·lar i lleugera. Disposa 
d'un sistema tensor que permet 
tensar i ajustar la longitud.

Imprescindible per
treballar en teulades.

Talla única:
EN355, EN361, EN362
140KG.

69,00 €
Arnès Elara 190 

- Arnès amb 2 punts de connexió

   anticaigudes dorsal i esternal.

- Absorbidor d'energia, inclou

   1 connector i 1ganxo. Llarg 2mt.

- Bossa.

+ REGAL
Casc Granite Peak

Casc d'obra ABS sense visera per 

major visió vertical. Sistema d'ajust 

ROTOR que va des dels 53 a 

63cm. Molt lleuger 350 g.
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Ja éssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

Neteja

2,75 € 
Raspall Vaixell
Mexil Barbosa
Mides: 21,5 x 6 cm.
Mànec de fusta 1,65 €/u.

5,99 € 
Recollidor metàl·lic
Barbosa 
Recollidor especial amb 
mànec metàl·lic folrat.

5,75 € 
Cabàs flexible 40 l 
Rubi 
Polietilè d'alta densitat que 
confereix una elevada robustesa.

7,25 € 
Raspall escombriaire
negre Barbosa 
Mides: 50 x 22 cm
Complet, amb mànec inclòs.

Metàl·lic

99,00 € 
Cera Fila efecte mat i 
brillant LONGLIFE 5 l
Protegeix paviments interiors 
de fang, gres extrusionat i 
pedra natural rústica contra
el desgast i la brutícia.

Impermeabilització i protecció

16,95 € 
Pintura 
impermeabilitzant 
Gamma antigoteres
blanc 4 l 
Repara, protegeix i 
impermeabilitza superfícies
de terrasses, cobertes, etc.

També per a
paraments verticals.

18,95 € 
GFill Fibra
Vermell teula i gris 
5 kg 
Revestiment elàstic amb fibres 
de vidre, pel·lícula flexible i 
impermeable a la pluja. Elevada 
elasticitat i capacitat com a 
pont de fissures.

12,95 € 
Fila treu floridura 
Actiu Nomold 500 ml 
Elimina ràpidament la floridura i 
saneja les superfícies de parets 
pintades, pedra natural, pedra 
artificial, etc.

21,99 €
FILA Hidròfug 
Hydrorep 1 L
1  Evita la formació i la 
incrustació de floridura, molsa, 
verdet, oxidacions...

2  Impedeix l'absorció de l'aigua i 
humitat en tot tipus de paviments 
i revestiments.

Elimina la floridura.

Ideal per a façanes 
de pedra i ciment.

45,00 €
Fila impermeabilitzant 
Salvaterrazza 1 l
PER A QUÈ SERVEIX:
Protegeix i repara les terrasses, 
terrats, balcons, cobertes, etc. contra 
l'aigua, la humitat i evitant filtracions 
i goteres.
Consolida el material (fang, gres 
català, gres extrusionat, pedra 
natural, juntes, etc.) evitant l'erosió i 
el desgast. Elimina el problema de les 
filtracions i goteres.
Protegeix les juntes, fins i tot 
les esquerdades. Penetra i 
impermeabilitza esquerdes i fissures 
de fins a 1 mm de gruix, impartint 
propietats hidrorepel·lents.

Fila 
Impermeabilitzant 
SalvaTerrazza
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Làmina per a zones de dutxa

Solucions per reformar la 
dutxa per una de nova arran 

de terra, garantint l'èxit al 
100%. Sistemes de baixa 

altura. Permet resoldre els 
problemes d'altura que poden 

sorgir a l'instal·lar quan 
aixequem el paviment.

7,50/m2 €
Acqualam Revestech
Tela impermeabilitzant per a dutxa.
Rotlle de 5 x 1,5 m (7,5 m2). Làmina 
flexible de poliolefina (EVA) per a la 
impermeabilització sota paviment 
de banys, parets i sòls en zones 
humides.

69,00 €
Rotlle làmina transpirable
1,5 x 50 m 135 g
Membrana multi-capa impermeable i 
transpirable. Protecció per a aïllaments contra 
humitat, vent i condensacions.

Pes: 135 gr/m2

Reacció al foc: Classe E.
Impermeabilitat: Passa a 2kPA

7,50 €/u.
Massilla blanc Fischer MS 
Especial piscines 290 ml.
Segellador i adhesiu monocomponent de curat 
ràpid i permanentment elàstic basat en polímers 
MS.
El producte de curat per humitat i reticulació 
neutra és adequat per a la majoria dels 
materials utilitzats en construcció, reparació 
i manteniment de piscines. Absolutament 
resistent a la intempèrie, inodor i amb molt 
baixes emissions.

AVANTATGES

DEL PRODUCTE:
Alta elasticitat, bona 

resistència mecànica.

Lliure de dissolvents

i olors.

No corrosiu sobre

les superfícies.

Reparacions provisionals. Enganxat d'embellidors.

No taca la pedra natural.Enganxat de tapes i marcs.

Enganxa fins i tot sota l'aigua.



Transport i muntatge no inclosos en el preu. Preus vàlids IMPOSTOS INCLOSOS excepte error tipogràfic. Fins el 31 de maig o fi d'existències. Les imatges publicitades no són documents contractuals. Pot variar el color segons material o proveïdor.

PROMOCIÓ BANY COMPLET PORTADA:  *Finançament subjecte a l'autorització de NCG Banco Serveis Financers E.F.C, S.A. Exemple de finançament per 3.096 € a 24 mesos. Quota mensual: 129€. TIN 0% TAE 0%. Cost 
total: 0€. Import total degut i preu total a terminis: 3.096€. Oferta vàlida fins al 31/05/21. Sense comissió d'obertura. Consulta altres condicions de finançament a la botiga. Productes financers subjectes a la gestió de 
la botiga. Imatge no contractual.

gamma.cat  /   /    /    /  

Tens humitats, filtracions o goteres?
Impermeabilitza la teva terrassa

Una mala impermeabilització afecta la salut i danya l'estètica.

Revestiment elàstic amb 
fibres de vidre, flexible 

i impermeable. Elevada 
elasticitat, transpirabilitat,

 i durabilitat.

GFILL FIBRA
Vermell teula 20 kg65,00 €

Valorat en 6,45 € 

Corró antigotes 
Super Round 50
Mànec bimaterial 22 cm.
Extrem arrodonit per retallar
i evitar marques.

... per la compra d'un pot de Gfill Fibra.

I DE REGAL

Característiques i aplicacions:
• Conté fibres per a la seva consolidació.
• Un cop aplicat es pot circular de forma 

esporàdica.
• Porta protecció als raigs solars.
• Impermeable a la pluja.
• També en color gris.
• Rendiment almenys 2 kg/m2 aplicat en 2 o 

més capes.

Pas a pas:
1. Netejar la superfície i segellar juntes amb 

una massilla de poliuretà.
2. Barrejar amb aigua 3 GFill per 1 aigua i 

agitar fins que quedi homogeni.
3. Aplicar una primera mà diluïda i deixar 

assecar 12 hores.
4. Aplicar almenys 2 capes més de producte 

GFill sense diluir.

Valorat en 5,95 € 

Allargador 
d'alumini

2 m d'allargador 
de corró.

A GAMMA, més enllà dels teus somnis... La teva llar.
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