
Aquesta tardor, 
tria el confort
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Promoció vàlida del 17 d’octubre al 31 de desembre de 2022 excepte fi d’existències o error tipogràfic. 
TOTS ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN I.V. A.

Natura Noir Pissarra Neu Blanc Quartz

Sistema de calefacció integral que brinda confort i benestar a les 
llars. La programació horària, diària i setmanal es pot realitzar 
utilitzant el telèfon mòbil, tauleta o ordinador i també directament 
en el radiador. Disponible en 3 acabats (consultar disponibilitat en 
botiga). 
Potència: 500 W.  
Mides: 50 x 50 x 7,7 cm.

Avant Wifi Quadrat

Calefactor 2 en 1. Potència: 1.000 -2.000 W.
Posició vertical i horitzontal. Posició aire fresc. 
Protector de sobreescalfament.
Mides: 22,3 x 12 x 22,6 cm.
Ref: 07227.

Calefactor 2 en 1

419,00€

949,00€

Fabricada en acer. Potència tèrmica nominal de fins a 6,1 kW.
Inclou un dipòsit de pèl·lets de 19 Kg.
Colors: Negre, Bordeus i Blanc. Consultar disponibilitat en botiga.

Estufa Audax 6 KW

Preu 
estrella

19,95€



TARDOR   I   ESTUFES

Fabricada en acer.
Potència tèrmica nominal de 
fins a 6,1 kW.
Inclou un dipòsit de pèl·lets de 
19 Kg.
Colors: Negre, Bordeus i Blanc. 
Consultar disponibilitat en 
botiga.

Fabricada en acer.
Potència tèrmica nominal de 
fins a 7,7 kW.
Inclou un dipòsit de pèl·lets de 
19 Kg.
Colors: Negre, Bordeus i Blanc. 
Consultar disponibilitat en 
botiga.

Fabricada en acer.
Potència tèrmica nominal de 
fins a 9,4 kW.
Inclou un dipòsit de pèl·lets de 
19 Kg.
Colors: Negre, Bordeus i Blanc. 
Consultar disponibilitat en 
botiga.

Estufa Audax 6 kW

Estufa Audax 8 kW

Estufa Audax 10 kW

949,00€

1.029,00€

1.099,00€



TARDOR   I   ESTUFES

El pèl·let, l’alternativa sostenible Com mantenir la teva estufa de pèl·let

Els pèl·lets són un producte completament natural, catalogat com a 
biomassa sòlida, fabricat a partir de residus vegetals: serradures i restes 
de fusta premsats. Sense cap additiu, s’utilitza la pròpia lignina que con-
té les serradures com a aglomerant, comprimint el material a una alta 
pressió per a formar el pèl·let, la qual cosa fa que tinguin una composi-
ció molt densa i dura. D’aquesta manera, s’aconsegueixen uns cilindres 
petits amb un gran poder calorífic.
Les estufes de pèl·lets són un dels sistemes de calefacció més de-
mandats del mercat, gràcies a la seva eficiència. Es tracta d’una opció 
ecològica d’elevat rendiment gràcies al seu gran poder calòric. A més, 
la majoria d’elles incorporen les següents funcions, aportant un major 
confort i comoditat en el dia a dia.

• Algunes estufes, tenen la funció de neteja automàtica del cremador, 
per la qual cosa t’estalviaran treball de manteniment. 

• Amb la funció de programat, podràs controlar de manera remota 
l’encesa i apagat de la teva estufa. D’aquesta manera, trobaràs la tem-
peratura desitjada en arribar a la teva llar, sense necessitat d’esperar 
que s’aconsegueixi de manera progressiva.

• Assegura’t d’utilitzar el combustible indicat pel fabricant, i que aquest 
sigui de la millor qualitat, ja que l’elecció afectarà la durabilitat de la teva 
estufa. Utilitzar un combustible no idoni pot provocar un menor rendi-
ment de l’estufa, un augment del consum del combustible, etc. 

• Per a assegurar el correcte funcionament de l’estufa, necessitaràs 
realitzar-li un manteniment periòdic, la freqüència del qual dependrà 
de cada part d’aquesta. D’una banda, hauràs de buidar les cendres quan 
el calaix estigui ple, evitant que desbordin. A més, s’aconsella la revisió 
diària del bescanviador de calor, així com del cremador, encara que el seu 
procediment de neteja no comporta més d’uns pocs minuts. Finalment, 
generalment una vegada per temporada, serà necessari realitzar la neteja 
de la cambra de combustió. 

• Guarda els pèl·lets en un lloc sec, evitant que la humitat pugui afectar el 
correcte rendiment de l’estufa.

Gaudeix
de l’hivern



TARDOR   I   CALEFACCIÓ

L’estufa de llenya Oslo 
EcoDesign de Panadero és una 
excel·lent opció de sistema de 
calefacció per a la seva casa que 
promet proporcionar calidesa 
a la seva llar i un ambient 
de benestar. No existeix 
millor sensació que la d’estar 
còmodament assegut en el sofà 
de la seva casa, gaudint d’una 
tarda d’hivern en companyia de 
la seva família, acollit entre les 
parets de la seva llar i sentint 
l’abraçada càlida de les flames 
del foc. L’estufa de llenya Oslo 
li garanteix el màxim confort i 
benestar. Inclou escalfa plats en 
la part superior.

Estufa de llenya amb espai 
on acumular troncs en la part 
inferior i doble cos de xapa 
(4+3 mm). Triple combustió.
Potència nominal de 7,1 kW i 
rendiment del 80,7%.
Sortida de fums posterior de
150 - 153 mm.
Troncs fins a 50 cm.
Mides de l’estufa:
810 x 563 x 396 mm.
Volum de calefacció: 220 m³.
Graella de ferro.
Vidre vitroceràmic de 
resistència 750 °C.

L’estufa de llenya Coral 3V 
de Panadero destaca pel seu 
clàssic disseny modern que 
encaixa en qualsevol estança.
Proporciona una calor d’alt 
rendiment i una combustió 
neta.
Serveix per a caldejar qualsevol 
estança, mitjançant una calor 
acollidora i confortable.
La calefacció de llenya és també 
més econòmica perquè redueix 
el consum d’energia durant els 
mesos freds.
Disposa d’espai en la part 
inferior on acumular alguns 
troncs.

Estufa de llenya Oporto de 
7 kW. Superfície a escalfar:  
210 m³. Superfície fins a 70 m².
Amb forn en la part superior.
Amb espai on acumular troncs 
en la part inferior.
Sistema de vidre net.
Conforme a la normativa 
EcoDesign 2022.

Oslo Ecodesign Emerald Ecodesign

Coral 3V

Oporto Ecodesign

729,00€ 799,00€

699,00€

1.059,00€

Troba el teu 
model ideal



TARDOR   I   CALEFACCIÓ

Estufa de llenya model Topaze 
EcoDesign amb estructura 
d’acer i disseny senzill i clàssic. 
Una estufa de llenya discreta 
i sòbria, amb un cos robust 
vernissat amb pintura de color 
negre altament resistent a 
les altes temperatures. Una 
opció d’estufa indicada per 
a habitatges de grandària 
reduïda que desitgen escalfar 
la totalitat de l’estada amb un 
focus de calor natural.

Estufa de llenya d’estil clàssic 
i conforme a la normativa 
Ecodesign. El seu disseny és 
ideal per a petites i mitjanes 
estances. Compta amb un 
volum de calefacció de 190 m³ i 
una potència calorífica de 
6,3 kW. Ofereix l’oportunitat 
d’emmagatzemar troncs de 
fins a 40 cm. Graella de ferro. 
Sistema de vidre net, la qual 
cosa afegeix funcionalitat i 
dona una visió completa del foc. 
Doble combustió. 
Mides: 690 x 360 x 431 mm.

Potència 9,8 kW. Per a troncs 
de fins a 60 cm. Ventilador 
tangencial. Doble cos d’acer de 
3 + 1,5 mm.
Mides: 612 x 756 x 539 mm.

Estufa de llenya Sintra de 7 kW 
de potència amb revestiment 
interior d’acer i sortida de 
fums en la part superior. 
Dissenyada amb acabat en 
color gris antracita, és perfecta 
per a escalfar les estances de 
fins a 210 m². La càrrega de 
llenya es realitza per la part 
frontal. Conforme amb la 
nova normativa Ecodisseny 
2022, compta amb molt baixes 
emissions.  
Classe energètica A.  
Mides: 81,5 x 80 cm (ample x 
alt).

Topaze Ecodesign Lugano Ecodesign

Insert 80 Ecodesign

Sintra Ecodesign

749,00€ 499,00€

1.199,00€

849,00€



Preu 
estrella

TARDOR  I   RADIADORS I TERMO

Tecnologia que 
estalvia energia

Sistemes de calefacció integral que brinden confort i benestar a les llars. La programació 
horària, diària i setmanal es pot realitzar utilitzant el telèfon mòbil, tauleta o ordinador i 
també directament en els radiadors.
Disponible en 3 acabats (consultar disponibilitat en botiga).
Potència: 500 W.

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 tempera-
tura establerta en el moment desitjat.
Acabats: Blanc Quartz, Natura Noir i Pissarra Neu 
(consultar disponibilitat en botiga).
Potència: 500 W.
Mides: 50 x 50 cm.

Aconsellat per a dutxes d’ús 
estàndard per a famílies de 
fins a 4 persones.
Rendiment:
més de 100 litres.
Consum: 30 litres.
Mides:
44,7 x 39,2 x 20,3 cm.

Disseny extraplà: panell frontal amb acumulador inercial de 
silici patentant Dual-Kherr i carcassa d’acer d’alta resistèn-
cia amb només 4 cm de gruix total. Reversible: un mateix 
equip, pot col·locar-se en horitzontal o vertical. Màxima 
protecció contra l’aigua.
Acabats: Pissarra Neu, Natura Noir
i Blanc Quartz (consultar
disponibilitat en botiga).
Potència: 500 W. 
Mides: 25 x 100 cm.

Mides: 50 x 100 x 7,7 cm.

Mides: 50 x 50 x 7,7 cm.

Radiadors Avant Wifi TCA

Tovalloler Avant Wifi quadrat Ecothermo Titan U Tovalloler DK Slim amb dues barres

Natura Noir Natura Noir

Avant Wifi Vertical

Avant Wifi Quadrat

Pissarra Neu Pissarra NeuBlanc Quartz Blanc Quartz

419,00€

589,00€

359,00€455,00€

339,00€



TARDOR   I   RADIADORS, CALEFACTORS I ESTUFES

Estufa de quars d’exterior. 
3 Nivells de potència:
650-1300-2000W.
Protector de 
sobreescalfament.
Índex de protecció Ip24.
Reixeta de seguretat.
Obertura de 120º.
Orientable de 0 A 45º. 
Fins a 3 m d’abast.
Interruptor i selector de 
potències per tirador.
Mides: 49,6 x 15,6 x 24,2cm.
Ref: 07090.

Braser elèctric
amb interruptor d’encesa 
i selector de potència. 
3 Nivells de potència: 
400/500/900 W.
Longitud de Cable: 3m
Mides: 38 x 7cm 
(Diàmetre/altura).
220/240 V.
Ref: 07119.

Calefactor industrial 
“Industry Sèries”.
Potència: 1500-3000W.
Amb termòstat regulable 
de temperatura. Gran 
estabilitat i resistència. 
Posició d’aire fresc. 
Ansa de transport. 
Emissió instantània 
de calor. Protector de 
sobreescalfament.
Mides: Ø36 x 32 cm.
Ref: 07095.

Estufa de quars.
Sistema de seguretat
anti-bolcada.
Amb 2 barres de quars.
Emissió instantània de calor. 
Reflector protegit.
600 -1200W.
Ref: 07131.

Calefactor industrial 
“Industry Sèries”.
Potència: 1000-2000 W.
Amb termòstat regulable 
de temperatura. Gran 
estabilitat i resistència. 
Posició aire fresc. 
Ansa de transport. 
Emissió instantània 
de calor. Protector de 
sobreescalfament.
Mides: 20 x 23 x 31,5 cm.
Ref: 07096.

Calefactor compacte.
Model horitzontal.
Potència: 1000/2000 W.
Posició aire fresc.
Protector de 
sobreescalfament.
Mides: 29 x 24 x 12 cm
(Ample/Fons/Alt).
220/240V.
Ref: 07200.

Estufa de quars. Sistema 
de seguretat antibolcada 
amb 2 barres de quars. 
Emissió instantània de 
calor. Reflector protegit. 
Base antilliscant. Reixeta 
de seguretat. Protector de 
sobreescalfament.
Mides: 3 x 13,5 x 37 cm.
Ref: 07109.

Calefactor 2 en 1.
Potència: 1.000 -2.000 W
Posició vertical i horitzontal. 
Posició aire fresc. Protector 
de sobreescalfament.
Mides: 22,3 x 12 x 22,6 cm.
Ref: 07227.

Calefactor industrial 
“Industry Sèries”.
Potència: 1650-3300 W.
Amb termòstat regulable 
de temperatura. Gran 
estabilitat i resistència. 
Posició aire fresc. 
Ansa de transport. 
Emissió instantània 
de calor. Protector de 
sobreescalfament.
Mides: 33,3 x 32,5 x 48 cm.
Ref: 07097.

Calefactor vertical de sòl.
Potència: 1000-2000 W.
50 Hz. Posició aire fresc.
Protector de 
sobreescalfament.
Mides: 21 x 12,5 x 27 cm
(Ample/Fons/Alt). 
220/240V.
Ref: 07204.

Estufa exterior 
2000W

Braser 500/900W

Calefactor 
industrial amb peu 
3000W

Estufa de quars

Calefactor 
industrial Industry 
Series 2000W

Calefactor compacte

Radiador
de quars anti bolcada 
400 - 800 W

Calefactor 2 en 1

Calefactor 
industrial Industry 
Series 3300W

Calefactor vertical

69,90€

37,90€

97,90€

41,90€

66,90€

42,90€

104,90€

22,90€

19,90€

19,95€



Preu 
estrella

TARDOR   I   ENCÈS - NETEJA

La teva llar, a punt 
per a la tardor

Cartutx escura-xemeneies format 
a base de nitrats alcalins i cel·lulosa 
vegetal.

Escura-xemeneies catalític de man-
teniment continuat. La distribució 
de dosis independents assegura una 
dosificació neta, segura i exacta. 
Permet que els quitrans i creosotes 
es polvoritzin, facilitant la seva eva-
cuació pels gasos de la combustió. 
Inclou 14 dosis.

Líquid especial per a encendre 
barbacoes, xemeneies i focs oberts. 
No produeix fums. No es produeix 
retorn de flama cap a l’envàs. Amb 
filtre adreçable. Amb tap de segure-
tat per a nens. Escampar abundant-
ment sobre la llenya o el carbó i 
deixar que s’impregni durant uns 2 
minuts. Encendre i, en cas que sigui 
necessari, afegir més producte.

Excel·lent cobertura. Assecat ràpid.
Per a cassets, barbacoes, estufes, 
plaques, reixes. I per a totes les 
superfícies de metall exposades a 
altes temperatures. Format aerosol 
de 400 ml.

Especial xemeneies. Apte també per 
a forns, rostidors campanes, reixes 
i plaques calefactores. No recoma-
nable per a superfícies d’alumini. 
Elimina residus i traces, taques de 
fums i restes de quitrà. Pack dues 
unitats.

Elimina els residus i les traces per 
als quals els netejadors domèstics 
resulten ineficaços, taques de fums, 
dipòsits de quitrans i creosotes. No 
deteriora els elements que estan a 
prop.

Manteniment permanent de tempo-
rada per a cassets, estufes, calderes, 
xemeneies obertes, cuines, etc. 
Tractament en 3 fases sense parar 
la calefacció. Ideal per a tots els 
conductes. Elimina sutges, quitrans 
i creosotes. 

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.

Aquest escura-xemeneies de PQS, és 
especial per a la neteja de calderes i 
conductes de pèl·lets. És molt eficaç i 
capaç d’eliminar els dipòsits de sutge 
a l’instant. Format 1,5 Kg.

Per unir la comoditat d’encendre
un foc d’una forma ràpida i
segura i tenir una pastilla ecològica, 
aquestes pastilles d’encès
ecològiques per a llenya, barbacoes i
xemeneies estan fetes de fusta i 
parafina. No produeix fum ni olors 
desagradables. Econòmica, pràctica 
i fàcil d’usar.

Cartutx escura-xemeneies

Escura-xemeneies 
manteniment fusta i carbóBarbacón líquid 1 L

Pintura tèrmica antracita Neteja vidres pistola Neteja vidres Forte

Escura-xemeneies anual

Junta negra Ø8  

Escura-xemeneies 
estufes de pèl·let

Pastilles
d’encès ecològiques

3,35€

12,10€4,90€

11,90€ 9,50€ 10,50€

12,40€

8,90€

8,60€

1,45€



TARDOR  I  IMPERMEABILITZACIÓ - FIXACIÓ - REPARACIÓ

Adhesiu de muntatge amb assecat ultra ràpid. 
Fixa de manera ultra ràpida i resistent tots els 
materials en interior i exterior, fins i tot sota 
l’aigua.

Membrana impermeabilitzant per a treballs 
d’impermeabilització en cobertes. La tecnologia 
FIBERTECH, reforçada amb fibres polimèriques, 
li dona una alta capacitat d’enganx de fissures 
i esquerdes en la superfície a tractar. La seva 
fórmula, li confereix major resistència mecànica 
i durada, ja que assegura que no es deteriori amb 
el trànsit ocasional.

Segellador de qualitat superior per a banys i 
cuines. És únic gràcies a la combinació de 2 pro-
pietats exclusives:
Màxima protecció antifloridura gràcies a l’exclu-
siva Tecnologia TLC, té una protecció que dura 
5 vegades més que altres segelladors de banys i 
cuines.
Textura i acabat d’obra tipus ciment blanc fi que 
no es trenca.

Elimina taques de ciment i morter en sòls poro-
sos.

Escuma de poliuretà d’expansió baixa i assecat 
ràpid especialment formulada per a fer treballs 
de fixació i muntatge de manera ràpida sobre tot 
tipus de materials utilitzats en construcció. Està 
especialment indicada per a la fixació de panells 
d’aïllament, planxes, marcs de portes, rodapeus, 
sanitaris, plàstics (excepte PE, PP, PTFE i silicona).

Adhesiu segellador de gran polivalència i amb 
efecte d’assecat express. Pega, segella i repara tot 
tipus de materials en interior i exterior, fins i tot 
sota l’aigua.

Montack Turbo Pro

Agua Stop cautxú fibres 20 Kg Stop Floridura Juntes Sanitaris

Elimina Ciment Terracota Porós

Escuma Fixació Xpress

Cànula Pistola

Total Tech Colors

9,80€

86,90€

9,50€

9,90€9,90€

8,50€

Preu 
estrella

6,90€

Ho arregla 
tot



Preu 
estrella

24,90€

TARDOR   I   CALÇAT - EINA MANUAL - IL·LUMINACIÓ

Flexibilitat: La sola està dissenyada 
per a doblegar-se i adaptar-se a les 
posicions més incòmodes.
Lleugeresa: Materials lleugers com 
la capdavantera de fibra de vidre 
per a sentir que no és calçat de 
seguretat.

Denim de treball, rentat a la pedra, 
elàstic. Tractaments i cura dels 
detalls típics de la tradició dels 
vaquers italians. Genolleres i talls 
ergonòmics, porta metre i porta 
martell, detalls en contrast de can-
vas. Composició: -2% ea 11 oz.
Contrast: strech canvas.

Lleuger i còmode, ideal per a ús 
en interiors o exteriors secs. Pell 
serratge perforat transpirable i 
resistent als talls i el desgast. Sola 
lleugera de poliuretà amb la màxima 
adherència SRC.

Màquina mescladora de 1200 W 
amb regulació electrònica de veloci-
tat (6 velocitats) amb empunyadura 
bimaterial. S’inclou una vareta K4 
de 120 mm x 590 mm de logitud. 
2 claus fixes, 2 escombretes de 
recanvi i manual d’instruccions 
amb la garantia i la declaració de 
conformitat. Per a realitzar mescles 
homogènies de morters, ciments, 
resines, pintures i coles.

Còmodes. Forma extra ampla i 
absorció d’impactes en la zona del 
taló. Capdavantera de seguretat de 
composite i plantilla antiperforació 
tèxtil, major seguretat i lleugeresa. 
S1P: Serratge per a aconseguir la 
major transpirabilitat amb la millor 
resistència.

Pantalons Denim jeans elàstic, per 
als treballs més exigents. Pantalons 
de treball Denim elàstic multibu-
txaques, cremallera metàl·lica YKK, 
sivelles d’enganxament davanteres 
i posteriors. Butxaques especials 
teixit tipus porta eines extraïbles.

Còmodes. Forma extra ampla i 
absorció d’impactes en la zona del 
taló. Capdavantera de seguretat de 
compòsit i plantilla antiperforació 
tèxtil. Major seguretat i lleugeresa. 
Tancament amb elàstics per a un 
calç i descalç més ràpids i fàcils.

Composició: 98% cotó - 2% elastà. 2 
butxaques al maluc tipus diago-
nal. 2 butxaques als camals amb 
tancament de tapeta i fixació amb 
1 punt de velcro central. L’esquerre 
de l’usuari, amb etiqueta de goma 
en l’horitzontal a mode de tirador. 
2 butxaques posteriors amb tanca-
ment de tapeta i fixació amb 1 punt 
de velcro central.

Sabata FLEX

Pantalons STONE PLUS

Sabata FTW02B

Ulleres Bollé BL13CI

Mescladora Scheppach 
1200W + Vareta

Sabata COMP 72310

Pantalons Acero

Sabata Comp 72312

Pantalons 588 - PSTR

45,90€44,90€

35,90€ 35,10€ 48,90€ 44,90€

129,90€



Preu 
estrella

62,90€

Driven by 
Technology

TARDOR   I   EINA ELECTROPORTÀTIL

Innovació
i tecnologia

Martell cincelador de 950 W.
Pes 5,2 Kg. Julios : 7,1 J.
Ref. H41MB2WSZ.

18V - 50 Nm - 1,2Kg. Compacte, 
lleuger i silenciós. Portabroques de 
13 mm. Dos rangs de velocitat. 20
posicions. Fre elèctric. Llum led.
Subministrat amb 2 bateries de
2.0 Ah, carregador i maleta apila-
bles. Compatible amb MULTI VOLT.
Bateria de regal d’1.5 Ah.
Ref. DV18DAWCZ

730W - SDS Plus - 2,9 J - 2,8 Kg
3 maneres d’ús: perforar, perforar
amb percussió i lleugeres demoli-
cions en paret. SDS Plus. Amb em-
bragatge de seguretat. Capacitat en
formigó: 24 mm.
Ref. DH26PC2WSZ.

Potència 1.050 W.  
Disc de 190 x 30 mm.  
Pes: 3,4 Kg.  
Profunditat de tall de 68 mm. 
Ref. C7SSTZ.

2.000 W - 230 mm - 5,1 Kg
La millor en durabilitat de la seva 
classe. Motor protegit contra pols i 
enderrocs. Empunyadura antillis-
cant. Inclou disc de diamant.
Ref. G23STWEZ

18 V -125 mm Pes: 1.6 Kg.
Compacta i lleugera. Protecció de 
rearrencada. Indicador de bateria.
Subministrat amb 2 bateries de 
5.0 Ah. Carregador i maletí apila-
bles. Bateria de regal de 5.0 Ah.
Ref. G18DSL2WUZ.

18V - SDS Plus - 1,3 J - 1,6 Kg
Compacte i lleuger. La millor
velocitat de la seva classe. 2 ma-
neres de velocitat. 2 maneres d’ús: 
trepat i trepat amb percussió. Funció 
Acte Stop. Motor Brushless.
Subministrat amb 2 bateries de
5.0 Ah , carregador i maleta apila-
bles. Bateria de regal de 5.0 Ah.
Ref. DH18DPAWPZ.

600 W - 115 mm - 1,8 Kg
Molt lleugera i compacta. Amb do-
ble aïllament elèctric i amb bloqueig
de l’eix. Interruptor lliscant.
Equipada amb un sistema de
refrigeració excel·lent, i ofereix una 
millorada resistència a la sobre-
càrrega. És la líder en la seva classe 
en durabilitat.
Ref. G12STAYGZ

Martell cincelador 
SDS Max 950 W

Martell combinat 18 V
Martell combinat 
SDS Plus  830W

Serra circular de 1.050 W
Amoladora 230 mm 
+ disc de diamant Mini amoladora de 18 V

Martell perforador 
SDS Plus 18V Amoladora 115 mm 600 W

439,90€

119,90€

166,90€ 165,90€

361,90€ 439,90€ 139,90€



Carretera de Granollers a Cardedeu, Km. 1, 
08520, Les Franqueses del Vallès, Barcelona

93 840 16 50

info@materialsfont.com

¡Segueix-nos!

www.materialsfont.com

¡Participa i guanya!

Promoció vàlida del 17 d’octubre al 31 de desembre de 2022 excepte fi d’existències o error tipogràfic. 
TOTS ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN I.V. A.

El sorteig es desenvoluparà durant el període del 17 
d’octubre al 31 de desembre de 2022.

Segueix-nos per a estar al dia de totes les nostres nove-
tats i no perdis l’oportunitat de guanyar una cafetera.

Dirigeix-te a les nostres xarxes socials i 
esbrina com participar en el sorteig d’una 
cafetera.

Pastilles d’encès ecològiques

Per unir la comoditat d’encendre un foc d’una forma ràpida i
segura i tenir una pastilla ecològica, aquestes pastilles d’encès
ecològiques per a llenya, barbacoes i xemeneies estan fetes de 
fusta i parafina. No produeix fum ni olors desagradables.  
Econòmica, pràctica i fàcil d’usar.

Amoladora 115 mm 600 W

600 W - 115 mm - 1,8 Kg. 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 millorada resistència a la sobrecàrrega.  
És la líder en la seva classe en durabilitat. 
Ref. G12STAYGZ

Preu 
estrella

1,45€

Preu 
estrella

62,90€

L’empresa Materials Font, S.A. amb domicili en Ctra.de 
Granollers a Cardedeu, Km.1 - 08520 Franqueses del 
Vallés (Barcelona) organitza amb finalitats promocio-
nals el sorteig d’àmbit local, per als clients de l’empresa. 
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	2. Català - folleto de otoño PDF
	Portades folleto tardor_01

