
GAMMAZINE MARÇ

El nostre bany japandi de portada per aquest mes de març inclou: moble 80 cm amb lavabo mate, mirall led i potes 
(851,83 €). Aixeta de lavabo negre (65 €). Penjador, porta-rotlles i tovaller aro negre (106,82 €). Sanitari suspès Rimless amb 
cisterna encastada (495,39 €). Aixeta de bidet negre mate (118,37 €). Plat dutxa resina 80 × 160 (385,81 €). Mampara 100 
cm 1 fulla amb perfil negre (384,34 €). Conjunt dutxa encastat monocomandament negre ( 331,67 €). Paviment 4 m2 de 
45 × 90 cm ( 32,69 €/m2 ). Revestiment 20 m2 45 × 90 cm ( 30,5 €/m2). 

Descobreix tot el què hi ha en 
aquest bany i molts altres banys 
a la nostra galeria 360º vision.
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SAKURA
...o si ho prefereixes, primavera

EL TEU BANY COMPLET

145 € / mes
SENSE INTERESSOS

TIN 0 % TAE 0 % 24 quotes*

PREU BANY COMPTAT: 3.480 €
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99,95 €
109,96€

Aixeta lavabo STILO. 
Efecte cascada i estil 
avantguardista.

Equip de dutxa OCCO 
termostàtic.  
Alçada regulable de 84 
a 125cm. 

OCCO 

225 €
288,89 €

199 €
232,13 €

Sanitari VELA compacte i carenat de 66 × 35 cm. Amb tapa envoltant esmorteïda. 
Mecanisme de doble descàrrega, 2,3/4,5 litres. Estalvia aigua.

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

eco

Ruixador inox extraplà 25 cm.

Vine a 
veure'ns
i emporta't 
el nostre
CATÀLEG DE BANYS

Moble MANNING 
suspès 80 cm biscuit mat 
amb lavabo porcellana 
81x46 cm.

319 €
344,35 €

Sèrie MANNING. 
Fons 45 cm, alçada 55 cm. Colors 
disponibles: blanc brillant, blanc 
mat, roure cambrià, skandik oak, 
marengo mat i biscuit mat. 

169 €
183 €
Mirall led STEAM 
de 80 × 70 cm amb llum freda 
i antibaf. Incorpora un sensor 
tàctil per encendre l'antibaf i un 
altre per la llum. 10W.

369,95 €
464,93 €

Ruixador inox extraplà de 25 cm

Equip de dutxa FORO 
monocomandament. Alçada 
regulable de 83 a 127 cm. 

JAPANDI
Consulta el nostre 

bloc per saber 
més sobre aquesta 

tendència.

-22 %

-20 %
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A GAMMA, més enllà dels teus somnis... La teva llar.

119 €
127,47 €
PULL crom.
Extraïble, alçada 33 cm 
amb 2 sortides. 

eco

eco

99 €
106,50 €
ACERO canella orientable
fabricada en acer 304.
Alçada de 38 cm.

79,50 €
88,29 €
TICO crom. 
Peça funcional i d'estil. 

...i per a la teva 

cuina

Sense crom ni plom.

Estalvi d'aigua i energia.

Mampara frontal PALIO transparent o serigrafiada. Fix + porta corredissa sense perfil 
inferior amb possibilitat d'afegir un lateral. Mides de 100 a 180 cm × 195 cm d'alçada. 
Perfils alumini brillant i vidre de seguretat de 6 mm amb tractament EasyClean® 
anticalç.

Sistema d'alliberament 
de la porta. Facilita la neteja 
de la mampara.

Plat de dutxa MARMA 
de resina blanc textura 
pedra i de 3 cm de gruix. 
Retallable. Inclou reixeta 
INOX. Vàlvula no inclosa 
9,50 €

MARMA 
Des de

159 €
201,86 €

Classe 3
antilliscant

149 €
156,25 €

NOVETAT

Mirall ALTAIR led de 
80 x 70 cm amb llum 
freda de 12 W.  4 mides 
disponibles.

39,95 € 
42,77 € 
Tovalloler aro.

27,50 € 
29,18 € 
Porta-rotlles obert.

14,95 € 
15,64 € 
Penjador.

Sèrie PALMA
Acer inox 304. 

Sèrie cargolada.

Por un
planeta azul.

Tria una aixeta amb sistema d'obertura 
en fred per al lavabo:
A vegades no necessitem aigua calenta, tanmateix, quan obrim l'aixeta de la caldera s'activa 
automàticament, amb la consegüent despesa energètica. Aquesta opció t'ajudarà a poder 
usar la primera part del recorregut de la maneta sense que s'activi la caldera. 

349 €
379,98 €

Des de

-21 %

-10 %
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Marfil

Formigó

Gris perla

Talp

Gris oliva

Antracita

Gris plata

HIDRA II
Des de

209 €
272,67 €

51,00 € 
56,25 €

Pack LOOPS
 2 penjadors + porta-rotlles + tovalloler
Alumini lacat negre mat. Garantia de 

no corrossió.

També disponible en crom i blanc. 

29,95 € 
32,03 €

Contenidor rectangular
PANIER Alumini 
lacat negre mat. 

22,50 € 
27,61 €

Contenidor racó PANIER 
Alumini lacat negre mat. 

249 €
269,90 €
Equip de dutxa 
monocomandament 
progressiu ACERO, 
Acer inoxidable 304. 
Alçada regulable entre 
104 i 137 cm.

Sense crom ni plom.

Ruixador inox extraplà de 20 cm.

Ruixador de 20 cm.

eco

Mirall HALO led amb marc pintat negre de 80 cm diàmetre amb llum 
freda. 20 W. 3 mides disponibles.

239 €
263,92 €
Equip de dutxa 
monocomandament 
RONDO, negre mat. 
Alçada regulable entre 93 
i 119 cm.

309 €
341,15 €

Mirall HALO

Plat de dutxa de resina 
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. 9,50 €

Por un
planeta azul.

Escull una aixeta termostàtica:
En accionar l'aixeta, l'aigua surt a la temperatura desitjada. 
Evitem l'excés de consum mentres esperem que arribi 
a una temperatura agradable.

Classe 3
antilliscant

-20 %

-10 %
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Sanitari COMPO compacte i carenat sistema Rimless de 61 cm 
amb tapa esmorteïda. Mecanisme de doble descàrrega 3/4,5 litres. 
Estalvia aigua.  

eco

429 €
472,x37 €

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.
Mida 100 cm amplada x 200 cm alçada.

74 €
81,12 €

Aixeta lavabo ACERO. 
Fabricada en acer
INOX304.

Sense crom ni plom.

89 €
97,48 €

Aixeta lavabo RONDO. 
Color negre mat.eco

Moble FRAME suspès 
80 cm pi gris amb lavabo 

de resina 80 cm.

569 €
658,19 €

Sèrie FRAME. 
Fons 45 cm, alçada 58 cm. Colors 

disponibles: roure 
natural i pi gris.

179 € 
199,83 €

Radiador d'aigua BORA
fabricat en acer lacat negre 
mat. Format per 23 lames 
calefactores i 3 penjadors per 
penjar les tovalloles. Mides: 
80 × 50 cm (400 w). Disponible 
mida 120 × 50 cm.

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

149 €
156,25 €
Mirall led ALTAIR 
de 80 x 70 cm amb llum
freda de 12 W.
4 mides disponibles.

339 €
375,59 €

Banys 
  de pau

-10 %
-10 %

-15 %

-10 %
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Mampara de dutxa frontal SENSAI. 1 fix + 1 porta corredissa. Possibilitat d'afegir un 
lateral. Mides de 100 a 180 cm. Vidre transparent seguretat 6 mm.
Versió serigrafia des de 215 €. Alçada de 190 cm.

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

10,50 €
12,32 €
Teledutxa CLEAN.
Sistema de neteja Autoclean 
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

24,95 €
29,29 €

Aixeta lavabo BASIC.

32,95 €
38,39 €
Aixeta cuina BASIC. 

69,95 €
79,50 €

Sanitari LEI 
semicarenat 
de 64,5 cm. 
Sortida vertical. 

72,95 €
90,73 €

Aixeta sanitari SUMA 4 crom 
amb teledutxa de llautó. Maneta 
per obrir i tancar l'aigua. Aigua 
freda i calenta (requereix 
instal·lació). 

195 €
241,65 €

Des de

185 €
219,67 €

Des de

-38 %

-15 %

-15 %

-20 %

-16 %

-20 %

-15 %



-20 %

115 €
143,60 €

Equip de dutxa STAR 
monocomandament. 

Alçada fixa 115 cm.

Des de
 

22,00 € 
Nansa de seguretat d'acer inox 
PRAKTIK 30 × 7,5 cm Ø 2,5 cm

 1   Grip 26,50 € /  31,50 €

 2   Brillant 22,00 € / 27,32 € 
 3   Mat 22,00 € /  27,32 € 

 4   Blanca xx,26,95 € /  31,78 € 

 1

 2

 3

 4

31,95 € 
39,58€
Tovalloler SIDE 30 cm. 
Per penjar al lateral del moble. 
Sense obres.

31,00 € 
38,60 €
Contenidor PANIER.
Alumini brillant per penjar a l'aixeta 
de la dutxa. 26,8 × 14,8 × 14 cm. 
Adaptable a qualsevol aixeta.

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

Moble MATTY

eco

119,00 € 
170,81 €

Radiador elèctric BRISA 
Acer lacat blanc. 70x50 cm. 
Botó On/Off. 

NOVETAT

52,95 €
57,24 €
Aixeta lavabo SALVE.
Estalvi d'aigua i energia.

Conjunt de dutxa encastable 
monocomandament RONDO crom.

225 €
243,33 €

SAKURA,
la primavera
al teu bany.

225 €
280,00 €

-20 %

-20 %
-20 %

-20 %

-30 %

7
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Revestiment ODETTE CONCEPT 
SAND des de 18,95€ m².  

17,95 € m²
Revestiment ODETTE SAND 33 × 90 cm.

SAND

CONCEPT SAND

Des de 

18,95 € m²
Revestiment pasta blanca
NOELIE 30 × 90 cm.

Revestiment ISVUD des de 12,95 € m² i ISVUD RLV des de 14,95€ m².

Des de 

12,95 € m²
Revestiment pasta vermella
ISVUD 31 × 45 cm.

ISVUD RLVISVUD
PERLA RELLEU GRIS

Revestiment de pasta blanca NOELIE des de 18,95€ m² per al model 
llis PERLA i 19,95€ m² per al model relleu GRIS. Gran format.

Des de 

11,95 € m²
Revestiment pasta vermella
TURIN color TÓRTORA 
33 × 55 cm. 

TÓRTORA

TÓRTORA RLV

Des de 

12,95 € m²
TURIN Model relleu 
TÓRTORA 33 × 55 cm. 

La llum de 
la teva llar...

Des de 

15,95 € m²
Revestiment porcellànic
KAINN 17 × 52 cm.  

BEIX

MAGMA

GRIS



Des de 

12,95 € m²
Paviment INUIT 
CAMEL 20 × 61 cm.

19,95 € m²
Paviment porcellànic 
rectificat NATURLAY peça 
de 20 × 120 cm.

ROURE

FAIG

CENDRA

17,95 € m²
Paviment porcellànic
NATURTRENDY
20 × 120 cm.

CAFFE

SUGHERO

13,95 € m² Paviment porcellànic LEGNO 31 × 60 cm.

15,95 € m² 15 × 90 cm.
Paviment porcellànic NATURTARK.

PORCEL

BEIGE

Des de 

19,95 € m²
Paviment porcellànic rectificat
 BELVI GREY 75 × 75 cm.

Un toc de calidesa 
a la teva llar...

Belvi Grey és versatilitat,
funcionalitat i senzillesa!

ROBLEMIX

CAMEL
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Tamany de la peça de 1331x194x8 mm. 
ROBLE GRIS, un clàssic atemporal que combina tons de gris per recrear 
un ambient neutre.

Tamany de la peça de 1331x194x10 mm.
NEW NOGAL, tonalitats vermelloses que confereixen al nostre terra laminat la particula-
ritat de convertir casa nostra en la nostra llar. 

11,99 € m²
Terra laminat ROBLE GRIS 1331x194 mm.

 

15,95 € m²
Terra laminat NEW NOGAL 1331x194 mm.

Tamany de la peça de 1331x194x10 mm.
TORONTO, alta sensació de frescor, perfecte per ambients amb molt 
glamur.

Tamany de la peça de 1331x194x10 mm.
Terra laminat amb base HDF. L'acabat és estructurat, fet que dóna al terra un aspecte 
molt natural. Terra antiestàtic. Apte per calefacció radiant d'aigua calenta de baixa 
temperatura. Antibacterià. Muntatge senzill amb col·locació clic.

17,95 € m²
Terra laminat NEW APOLO 1331x194 mm.

16,95 € m²
Terra laminat ROBLE TORONTO 1331x194 mm.

Terres laminats
El plaer d'anar descalç...

Gruix 10 mm

Gruix 10 mmGruix 10 mm

Tots els nostres terres laminats es venen sempre per caixes completes. Preus Península, per Balears increment d'1 € /m2 en terra laminat. 
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Mix&MatchMix&Match
Barreja i combina 

2 amplades diferents

 17,95 € m²  NOVETAT

Terra laminat VISION 1.288 × 198 × 8 mm AC4-32.

Un clàssic atemporal, sempre de moda.
Dóna vida a les teves idees! Aporta elegància a les teves estances, no importa quines 
siguin les teves preferències d'estil. L'efecte dels tons càlids i naturals de la fusta pro-
jectaran calma i equilibri. Combina-ho amb colors i accessoris per crear dinamisme. 
Dóna el pas i crea el teu propi estil! Disponible en 5 colors.

27,75 € m²  NOVETAT

Terra laminat SKYLINE 2.052 × 220 ×12 mm AC4-32.

Elegant i sòlid, simplement una cosa especial.
Els panells extrallargs de tall clàssic són elegants i amb estil, especialment gràcies a l'aspecte especial de la junta en V integral. El laminat Skyline no només redefinirà les teves 
estancies, també hi aportarà un encant especial i una atmòsfera de benestar. Disponible en 6 colors.

21,95 € m²  NOVETAT

Terra laminat HORIZON 1.288 × 328 ×8 mm AC4-32.

Infinitament llarg, extraample i realment impresionant.
Transicions invisibles entre lames que creen un caràcter sofisticat i convincent. Les 
seves boniques decoracions de roure d'aspecte natural aconsegueixen que sigui difícil 
distinguir-lo d'un terra de fusta real. Un laminat que és molt més que un simple terra 
per la teva llar. Disponible en 6 colors.

Des de 

18,95 € m²  NOVETAT

Terra laminat VARIATION 1.288 × 198 × 8 mm AC4-32 
i 21,29 € m² per al model 1.288 × 328 × 8 mm AC4-32. 

Barreja i combina amb un look vintage.
Dues amplades de lama diferents donen infinites possibilitats de crear un patró de 
col·locació completament individual. Les esquerdes i els nusos accentuen la textura 
profunda de la fusta. El resultat és un look vintage únic que aporta encara més caràcter a 
la teva llar. Disponible en 3 colors.

Format lama
EXTRALLARGEXTRALLARG

FortFort
i elegant

Cantell
Bisellat 4vBisellat 4v

CantellCantell
Bisellat 4vBisellat 4v

Lama amb
disseny continudisseny continu

Cantell
Bisellat 2vBisellat 2v

Formato
lama clásicalama clásica

Terminación
Bisel 4vBisel 4v

4x

Mix& 
Match

4x 2x

4x
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18,00 € 
Pintura plàstica blanc mat 
GAMMA façanes 4 L 

56,00 € 
Pintura plástica blanc mat 
GAMMA façanes 15 L
Molt bona resistència al fregament. 
Autorentable.

Amb conservant
antifloridura.

17,75 € 
Pintura façanes GAMMA 
acrílica blanca 4 L

45,00 € 
Pintura façanes GAMMA 
acrílica blanca 15 L
Revestiment decoratiu i impermeabilitzant. 
Transpirable i permeable al vapor d'aigua.

Pintura exterior

PINTURA

Interior

12,95 € 
Pintura plàstica blanca 
mat GAMMA interiors 4 L 

45,00 € 
Pintura plàstica blanca 
mat GAMMA interiors 
15 L Sense olor i transpirable.

59,00€
Revetón Konic 
blanc 
mat 15 L
Acrílic llis. Per a façanes 
i paraments exteriors.

89 €
Pintura blanca 
Dcal interior 15 L
Pintura realitzada a base de 
calç aèria amb un 98% de 
calç. Absorbeix la humitat de 
l'ambient, la filtra i l'expulsa a 
l'exterior.

14,75 €
Blanc de cobriment 
GAMMA 4 L

49,75 €
Blanc de cobriment 
GAMMA 15 L
Acabat amb bona relació qualitat-
preu. Transpirable i rentable.

9,95 €
Blanc lluminós 
GAMMA 5 kg

29,00 €
Blanc lluminós 
GAMMA 20 kg
Bon cobriment indicat per a parets i 
sostres d'interior. 

Pack Preparació

27,99 € 
37,75 €
 1   Cubeta Pentrilo plàstic + reixeta 16 L 4,73 € 

 2   Rotlle paper cartró 160 gr 90 cm x 45 m 15,38€ 

 3   Aguaplast Beissier standard cima 1 kg 5,54 € 

 4   Cinta krepp adhesiva de cautxú sintètic 48 mm 1,84 € 

5   Tac Pentrilo gra mitjà 0,75 €

6   Plàstic cubretodo gruix 40 micres 5,83 €

7   Joc 4pc. Pentrilo carrocero ac.inox 3,65 €

-2
5%

 2

 1

 3

 4

 5  6

 7

PER ABANS DE PINTAR

Exterior
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10,99 €
Aguaplast fibra 
Beissier 0,75 ml

9,95 €
Minio electrolítico 
Revetón 750 ml

12,95 €
Imprimació 
Tollens blanc 
750 ml

4,95 €
Aguaplast Beissier 
1 kg

19,75 €
Aguaplast Beissier 
5 kg

26,75 €
Aguaplast 
rebliment Beissier 
5 kg

PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIES

14,95 €
Esmalt antioxidant 
llis Tollens 750ml
Disponible en color blanc 
brillant i negre brillant.

10,55 € 
Matacorcs Xylamon 
750 ml
Tractament per protegir i tractar fusta 
exposada o afectada per corcs.  

10,99 €
Protector fons Xylamon 
750 ml
Protecció preventiva contra 
insectes, fongs i humitat.  

13,95 €
Esmalt antioxidant 
forja Tollens 750ml
Gra fi. Disponible en 
color negre i en color gris.

PROTECCIÓ FUSTA O METALL

18,95 € 
Pintura impermeabilitzant 
GAMMA antigoteres 
blanc i vermell teula 4 L 

55,00 € 
Pintura impermeabilitzant 
GAMMA antigoteres 
blanc i vermell teula 15 L

22,00 € 
GFill Fibra
Vermell teula i gris 5 kg 

72,00 € 
GFill Fibra
Vermell teula i gris 20 kg
Revestiment elàstic amb fibres de 
vidre, pel·lícula flexible i impermeable 
a la pluja. 

Impermeabilitzants



14

T'agrada?  |  GAMMAZINE MARÇ

3,75 € 
Netejador
elimina greixos Paso 500 ml 
Elimina greixos amb un alt poder 
desincrustant que dissolt per complet el 
greix domèstic i industrial.  

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

Sense
Nomold.

Con
Nomold.

7,99 € 
FILA netejador 
anticalç Viabagno 
750 ml 
Neteja a fons totes les 
superfícies del bany, elimina la 
calç i recupera la brillantor de 
las superfícies. 

10,95 € 
FILA antigotes 
Nodrops 750 ml 
Neteja i protegeix les 
mampares i les rajoles 
de la dutxa dificultant 
l'adhesió de la calç i 
facilitant el manteniment. 

9,50 € 
FILA netejador juntes 
Fuganet 750 ml 
Elimina brutícia orgànica en juntes de 
rajoles. No malmet ni ataca l'esmalt. No 
conté àcids hipoclorits. 

Químics

5,45 €
Espuma multiusos 

Poliuretà 750 ml
Aerosol. 

3,45 €
Silicona ús sanitari 
Preveu la formació de 
floridures i l'ennegriment. 
Resistent a la humitat.

Blanc 280 ml
Traslúcid 280 ml 

5,95 €
Cartutx GAMMA 
ancoratge químic 
polièster 300 ml
Per a la fixació d'elements 
pesats com ara aires 
condicionats, 
antenes, etc.

Especial banys

Elimina la floridura

Neteja
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27,95 € 
Serra de corona BOSCH 
Expert Construction 
Material 60 mm 
Vida útil extremadament llarga, molt 
robusta i de gran utilitat a l'obra.

Desde

6,25 € 
Disc Universal ECO
Ø115 x 1,8 x 22,2 
17,65€ Ø230 x 2,6 x 22,2

27,95 € 
Disc Porcellànic
115x1.2x22.2

12,95 € 
Disc de tall 

BOSCH Expert 
Carbide Multi 

Wheel X-LOCK 
Ø115 mm 
Talla fusta amb 

claus, plàstics, panell 
cartró guix. X-LOCK, 

el sistema de canvi d' 
accessoris més ràpid del 

mercat.També s'adapta a 
esmoladores amb 
femelles i rosques.

Discos

Broques i corones

KIT RUBÍ 
BROCA 4DRILL 
PORCELLÀNICA

La solució més econòmica per aquells usuaris 
que necessiten realitzar perforacions en sec 
de diferents diàmetres en qualsevol tipus de 
rajola ceràmica.

69 € 6. 8. 10. 12 mm

5,90 € 
Broca BOSCH 
Expert SDS PLUS-7X
Rendiment, fiabilitat i longevitat 
incomparables. Màxima durabilitat.
Mides disponibles:
5 x 50 x 115               12 x 150 x 215
6 x 150 x 215                6 x 50 x 115
8 x 50 x 115                6 x 100 x 165
10 x 150 x 215                8 x 100 x 165
12 x 100 x 165              10 x 100 x 165

10,25 € 
Broca BOSCH Expert 
HEX-9 HardCeramic
Més durabiliat i millors resultats 
gràcies a la tecnologia Bosch 
Carbide Technology.
Mides disponibles:
6 x 90 mm
8 x 90 mm
10 x 90 mm

Des de

17,95 € 
Broques Rubí 
porcellànica 4Drill
Cos reforçat amb cargol presoner.
Mides disponibles:
6 mm
8 mm
10 mm

Des de

Multimaterials Maó, teula... Gres porcellànic

Per a martells sds.
Perfora formigó armat

Per a gres porcellànic

Diamantat 
màxima duració
per a porcellànic

Diàmetres de 
35mm a 105mm



Transport i muntatge no inclosos en el preu. Preus vàlids IMPOSTOS INCLOSOS excepte error tipogràfic. Fins al 15 d'abril de 2022 o fi d'existències. Les imatges publicitades no són documents contractuals. Pot variar el color segons material o proveeïdor.

PROMOCIÓ BANY COMPLET PORTADA: *finançament subjecte a l'autorizació d'ABANCA Servicios Financieros E.F.C, S.A. Exemple de financiació per 3.480 € en 24 mesos. Quota mensual: 145 €. TIN 0 % TAE 0 %. 
Cost total: 0 €. Import total degut i preu total a terminis: 3.480 €. Preu d'adquisició al comptat: 3.480 €. Oferta vàlida fins al 15/04/22. Sense comissió d'obertura. Consulta altres condicions de financiament 
a la botiga. Productes financers subjectes a la gestió de la botiga. Les imatges mostrades poden no ajustar-se al finançament.

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

Revestiment TALAN des de 10,95 € m² i TALAN CONCEPT des de 12,95 € m². Tamany de la peça de 25 × 50 cm. 
Paviment porcellànic TALAN en peça de 45 × 45 cm des de 12,95 € m² en color CIMENT i TÓRTORA.

10,95 € m²
Revestiment TALAN des de 10,95 m² 25 × 50 cm
i TALAN CONCEPT des de 12,95 m² 25 × 50 cm.

PERLA BEIX

PERLA CONCEPT BEIX CONCEPT

12,95 € m²
Paviment porcellànic
TALAN 45 × 45 cm.

CIMENT TÓRTORA

Gràcies

ARIGATO 

Aquesta ceràmica i moltes 
més al nostre punt de 

venda... ¡Vine a veure'ns!
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