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Mullar-se és comprometre's...

...per això renovem la nostra 
exposició i rebaixem 

tot el producte -mobles de 
bany, aixeteries, plats de dutxa, 

mampares...- a preus 

increïbles!

...i tu, et mulles?

Més ofertes a www.gamma.cat



Conjunt MANNING roure Jerez. 
Moble suspès de 60 cm

60 x 45 cm + lavabo 
ceràmica i mirall llis. 

Mesures: 60, 70, 80 i 100 cm. 
Consultar disponibilitat a la botiga. 

341,50 €

239,05 €

-3
0%

Des de

Conjunt MANNING roure Jerez. 
Moble a terra de 60 cm
60 x 45 cm + lavabo 
ceràmica i mirall llis. 

Mesures: 60, 70, 80 i 100 cm. 
Consultar disponibilitat a la botiga. 

374,50 €

262,15 €

-3
0%

Des de

178,50 €

124,95 €

-3
0%

Columna MANNING roure jerez. 
Moble de 110 x 25 x 36 cm amb

2 portes reversibles de tancament 
esmorteït i 3 prestatges interiors.

Conjunt MANNING 80 x 45 cm  
asimètric, blanc brillant. 
Moble suspès de 2 calaixos + 
1 porta + lavabo ceràmic 
de dretes + mirall llis.

450,00 €

315,00 €

-3
0%



Organitzador calaix BROOKS.
Disponible en 24 cm per a tots els mobles i
en 30 cm per a mobles de 80,100 i 120 cm.

Extraïbles per a la neteja.

59,50 €

38,61 €

-3
5%

Des de

Tiradors - tovallolers:

Fabricats en llautó 
massís lacat blanc mat, 
negre mat o cromats.

cromat 
blanc mat
negre mat

Color carcassa:
roure  

Colors portes:
blanc brillant
gris brillant
teula brillant
rosa brillant
mostassa brillant
roure (ídem carcassa)

Moble 60 cm BROOKS.
1 calaix color roure + lavabo 

de ceràmica + mirall llis. 
Tovalloler negre, blanc mat 
o cromat. Potes opcionals 

no incloses en el preu.

Mesures: 60, 80, 100 
i 120 × 45 cm. Consultar 

disponibilitat a la botiga. 

536,00 €

348,40 €

-3
5%

Des de

Potes BROOKS.
En ferro massís lacat negre mat 
Disponibles en 3 mides.

135,00 €

87,75 €

-3
5%

Des de

Moble 100 cm BROOKS.
Moble suspès + 1 calaix 
color roure + 1 porta de 
color a triar + lavabo de 

ceràmica + mirall llis. 
Tovalloler negre, blanc mat o 
cromat. Potes opcionals no 

incloses en el preu.

Mesures: 100 i 120 × 45  cm. 

790,50 €

513,83 €

-3
5%

Des de

Inclouen sifó amb vàlvula



311,50 €

202,48 €

-3
5%

Des de

Columna BROOKS.
Mides 146 x 20 x 33 cm
Casc de color roure i el color 
de les 3 portes és a triar. 
Tancament de les portes amb 
sistema clic-clac.

Colors portes: blanc brillant, 
gris brillant, teula brillant, 
rosa brillant, mostassa 
brillant i roure (ídem cacassa). 
Consultar disponibilitat 
a la botiga.

276,00 €

179,40 €

-3
5%

Des de

Columna oberta BROOKS.
Color roure.

Mides 107 x 20 x 33 cm. Es pot 
triar l'acabat del tovalloler

de llautó: crom, blanc o negre.

141,99 €

99,33 €

-3
0%

Des de

Conjunt BAND sabana. 
Moble + lavabo 40 × 32 cm 
+ mirall camerino 60 × 40 cm.
Porta amb tancament esmorteït.
(Foto) 156,73 €. Abans 223,90 €

Conjunt BAND sabana. 
Moble + lavabo 40 × 32 cm 
+ mirall llis 60 × 40 cm

Mòdul horitzontal BROOKS.
Color roure.
Mides 79 x 40 x 20 cm. Pots triar 
l'acabat del tovalloler de llautó: 
crom, blanc o negre.

198,00 €

128,70 €

-3
5%

Des de



500,00 €

325,00 €

-3
0%

Des de

Moble ZOOM de 60 × 45 cm suspès.
 2 calaixos + lavabo de ceràmica + 

mirall llis. Carcassa blanca i frontals 
de calaix a triar: blanc brillant, grisa 

brillant, sky brillant, moka mat, 
estepa i nebraska.

Mides: 60, 70, 80 i 100 cm.
Consultar disponibilitat a la botiga.

Alt de penjar ZOOM de 35 × 35 × 15 cm. 
Carcassa lacada blanca brillant i posterior 
color a triar: blanc brillant, 
gris brillant, sky brillant, moka mat, 
estepa i nebraska. 
Consultar disponibilitat a la botiga.59,95 €

38,97 €

-3
5%

Semicolumna 2 portes ZOOM 
de 35 × 80 × 22 cm. 
Acabat lacat en blanc brillant
i porta reversible.

179,75 €

116,84 €

-3
5%

Colors dels frontals ZOOM:

blanc brillant
gris brillant
sky brillant
moka mat
estepa
nebraska natural

Moble ZOOM de 100 ×45 cm 
suspès d'esquerra. 
2 calaixos + lavabo de ceràmica 
+ mirall llis. Carcassa lacada 
blanca brillant i frontals de calaix 
a triar: blanc brillant, gris brillant, 
sky brillant, moka mat, estepa i 
nebraska. Consultar disponibilitat 
a la botiga.

646,50 €

420,23 €

-3
5%

Des de



*EasyClean: tractament que repel·leix l'aigua i minimitza l'adherència de la calç en els vidres.

Mampara de dutxa VISAGE.
Fix + porta pivotant amb obertura 

interior a 90º. Instal·lació entre parets. 
Ideal per a espais reduïts, mides de 
70 a 90 cm. La porta sobresurt molt 

poc quan l'obres. Vidres *EasyClean. 
Consultar disponibilitat a la botiga. 

359,00 €

251,30 €

-3
0%

Des de

Volada interior

68 - 89 cm

Possibilitats d'obertura VISAGE:

Mampara de dutxa VALUA. 
Porta fixa pivotant amb una obertura exterior a 90 º. Possibilitat 
d'afegir lateral. Instal·lació entre parets. Ideal per a espais reduïts, mides 
de 67 a 80 cm. La porta sobresurt molt poc quan l'obres. 
Vidres *EasyClean. Consultar disponibilitat a la botiga. 

459,00 €

321,30 €

-3
0%

Des de



319,50 €

223,30 €

-3
0%

Sanitari a paret ERA 
67 × 36 cm. Amb tapa

de tancament esmorteït.
Consultar disponibilitat 

a la botiga.

Alçada de confort 44 cm
Cisterna de 2,5/4,5 l
i estalvi d'aigua.
Seient d'extracció
ràpida. Fàcil neteja.

139,50 €

97,65 €

-3
0%

Bidet ERA 36 × 36 cm
Consultar disponibilitat a la botiga. 

Plat de dutxa LUCE.
Resina blanca de 3 cm d'açada.

Textura de pissarra en acabat mat. 
Es tracta d'un plat massís 

i per tant es pot tallar.

mides 120/140/160 i 180 x 70/80. 
Consultar disponibilitat a la botiga.

Classe 3
antilliscant

Plat alleugerit: pesa un 50% menys
que un plat de resina tradicional.

229,00 €

160,30 €

-3
0%

Des de

189,00 €

122,25 €

-3
5%

Aixeta de cuina TANA 
Alçada 80 cm

Una aixeta professional a la 
teva cuina que disposa de 

canella orientable i extraïble. 
Possibilitat de triar entre 

dos tipus de sortida d'aigua.

39,95 €

25,97 €

-3
5%

Barra de dutxa JOS. 
Fabricada amb llautó 
cromat. Inclou suport 

per a teledutxa 
regulable en altura. 

Mida: 90 cm



234,50 €

164,15 €

-3
0%Sanitari suspès ERA.

Amb tapa de tancament esmorteït.
Ancoratges inclosos.

Seient d'extracció ràpida.
Fàcil neteja

169,50 €

118,65 €

-3
0%

* Bidet suspès ERA.
Ancoratges inclosos.
Consultar disponibilitat a la botiga.

*  Necessària la cisterna encastada (no inclosa). 

264,50 €

185,15 €

-3
0%

Columna WHITE 
hidromassatge
monocomandament.
Fabricada en ABS 
blanc brillant. Aixeta 
monocomandament. 
2 jets d'ABS cromat 
orientables. Ruixador 
amb mòduls de 
silicona anticalç. 

Amplada: 20 cm
Col·locació: Frontal.

229,00 €

160,30 €

-3
0%

Columna LO 
hidromassatge
monocomandament. 
Fabricada en ABS 
setinat, 3 jets 
grans anticalcaris i 
orientables. Ruixador 
ABS cromat de 20 cm.

Ruixador anticalcari SQUARE. 
Mides 20 × 20 cm
i fabricat en ABS.

27,50 €

17,88 €

-3
5%

S'adapta a qualsevol braç
de dutxa ja existent.
Rosca universal.



Sèrie MARCO cargolada: 
La sèrie MARCO s'integra i s'ajusta perfectament al teu bany de línies rectes i fines.
Fabricat en alumini anoditzat mat, material ideal per a ambients humits.

15,25 €

9,15 €

-4
0%

Porta-rotlles

20,50 €

12,30 €

-4
0%

Porta-escombreta 
a paret

12,45 €

7,47 €

-4
0%

Penjador múltiple 49 cm

Tovalloler estant 60 cm
28,90 €

17,34 €

-4
0%

36,60 €

21,96 €

-4
0%

Estanteria tovalloler 27 cm

Penjador

7,85 €

4,71 €

-4
0%

17,60 €

10,56 €

-4
0%

Tovalloler aro



COMPLEMENTS de bany

89,50 €

58,18 €

-3
5%

LLEIXA DOBLE. 
Estant de 66 × 22 cm 
porta-tovalloles fabricat en 
llautó cromat i acer inoxidable.

Contenidor rectangular SLIM. 
Aquest contenidor rectangular 
adhesiu t'ho posa fàcil... 
Fabricat en llautó cromat.

32,95 €

21,42 €

-3
5%

Contenidor de racó SLIM. 
Aquest contenidor de racó 
adhesiu t'ho posa fàcil... 
Fabricat en llautó cromat.

39,45 €

25,64 €

-3
5%

Fixació per adhesiu. Sense obres.

48,50 €

31,53 €

-3
5%

Contenidor ALUMIN de racó. 
Fabricat en alumini mat.

Ideal per ambients amb humitat

39,50 €

25,68 €

-3
5%

Porta-escombreta QUADRAT. 
T'ajudarà a que en el teu bany no hi 
falti res. Fabricat en acer inoxidable i 
acabat 304 mat.



GAMMA.CAT  /    /    /    /  Preus vàlids (IVA inclòs) fins al 7 de març de 2021. Preus vàlids excepte error tipogràfic o fins a fi d'existències.

385,00 €

250,25 €

-3
5%

Equip de dutxa NUIT. 
Termostàtic i regulable
en alçada entre 84 - 125 cm.

El cos de l'aixeta és un pràctic 
prestatge de metacrilat blanc
o negre pels pots de sabó.

385,00 €

250,25 €

-3
5%

Equip de dutxa JOUR. 
Termostàtic i regulable
en alçada entre 84 - 125 cm.

Ruixadors INOX extraplans de 25 cm.


