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EcoDesign en els productes de GAMMA
Totes les estufes i xemeneies que oferim en aquest fullet compten amb la normativa de la 
UE Ecodesign 2022, amb les més altes valoracions sobre eficiència energètica. Apostem 
per un producte molt més verd i sostenible amb el medi ambient.

Eco
Design
2022

895 € 
Estufa de llenya VIENA
Dimensions (am. al. f.): 
49,5 × 80 × 40 cm
Rendiment: 78 %
Pes net: 86 kg.
Sortida de fums: Ø 110 mm
Potència: 8,5 kW

Estufa de triple combustió. 
Cambra de vermiculita 
refractària i sistema de neteja 
del cristall. Doble cambra 
d'acer de 3 mm de gruix.

795 € 
Estufa de llenya OSLO
Dimensions (am. al. f.): 
49,5 × 66,5 × 40 cm
Rendiment: 78 %
Pes net: 77,5 kg.
Sortida de fums:  Ø 110 mm
Potència: 6,8 kW

Porta de fosa. De triple 
combustió. Cambra de 
vermiculita refractària i 
sistema de neteja del cristall. 
Amb doble cambra d'acer de 
3 mm de gruix.

699 €
Estufa de llenya 
GARDA
ref. G PANAD005

Dimensions (am. al. f.): 
71,2 × 43,6 × 44,3 cm
Rendiment: 77 %
Pes brut/net: 95/82 kg.
Sortida de fums: 
Ø 120-125 mm. Horitzontal
Potència de 5,9 kW

Sistema de vidre net.
Combustió doble. 
Interior en vermiculita.

PANADERO

650 €
Estufa de llenya NERJA
ref. G PANAD006

Dimensions (am. al. f.): 
74,5 x 36 x 42 cm
Rendiment: 75 %
Pes net: 52 kg aprox.
Sortida de fums: Ø120-125 mm
Potència: 6 kW. 

Combustió doble. 
Sistema vidre net.
Llenyer.

PANADERO

499 €
Estufa de llenya BIONDA
ref. G EIDER002

Dimensions (am. al. f.): 
91 x 46 x 39 cm
Rendiment: 79 %
Pes net: 62 kg aprox.
Sortida de fums: Ø120 mm
Potència: 9 kW 

Doble regulació. 
Llenyer.

995 € 
Estufa de llenya
MADRID
Dimensions (am. al. f.): 
61 × 70,5 × 43,5 cm
Rendiment:  77 %
Pes net: 106,5 kg.
Sortida de fums: Ø 150 mm
Potència: 7,9 kW

Estufa amb porta de 
fosa. De triple combustió. 
Cambra de vermiculita 
refractària i sistema de 
neteja del cristall. Doble 
cambra d'acer de 3 i 4 mm 
de gruix.

1.775 €
Estufa de llenya IRIS
Dimensions (am. al. f.): 
78 x 83,9 x 45,1cm
Rendiment: 77 %
Pes net: 110 kg aprox.
Sortida de fums:  Ø150-153 mm
Potència: 7,8 kW 

Revestit de vermiculita 
Doble combustió. Doble 
tancament.

PANADERO

PANADERO

1.495 €
Chimenea metálica 
CANADÁ
Potencia de 12 kW

Dimensions (am. al. f.): 
70 × 206,7-283,5 × 50 cm
Rendiment: 77 %
Pes net: 129/139 kg
Sortida de fums:
Ø 150-153 mm. Vertical.
Potència: 5,9 kW

Disseny amb vidre 
vitroceràmic. Gran visió de 
foc i capacitat de troncs 
de fins a 50 cm. Sistema 
de vidre net. Llenyer per a 
emmagatzematge de llenya. 
Revestit de vermiculita.

1.475 €
Estufa de llenya COOK
Potència de 12 kW

Dimensions (am. al. f.): 
56,3 x 112,8 x 43,5 cm
Rendiment: 80,7 %
Pes net: 140/133 kg
Sortida de fums: 
Ø 150-153 mm. Vertical.

Disseny amb vidre vitroceràmic. 
Gran visió de foc i capacitat 
de troncs de fins a 50 cm. 
Sistema de vidre net. Llenyer per a 
emmagatzematge de llenya. 
Revestit de vermiculita. 
Doble cos d´acer 5 + 3 mm

Triple combustió. 
Porta de vidre serigrafiat.

PANADERO

1.765 €
Estufa de llenya ARPEGE 
Dimensions (am. al. f.): 
109,1 x 87,3 x 46,8 cm
Rendiment: 80,8 %
Pes net: 139 kg aprox.
Sortida de fums: Ø150-153 mm
Potència: 8,9 kW 

Doble cos d'acer 5 + 3 mm 
Triple combustió. 
Porta de vidre serigrafiat.

PANADERO

Estufes de 

llenya

1.595 €
Estufa de llenya 
HELSINKY 
Dimensions (am. al. f.): 
50 x 99 x 44,5 cm
Rendiment: 78,5 %
Pes net: 113 kg.
Sortida de fums:  Ø150-153 mm
Potència: 8 kW 

Revestit de vermiculita 
Doble combustió. 
Doble tancament.

PANADERO

975 €
Estufa de llenya ALMA
Dimensions (am. al. f.): 76 × 74 × 54 cm
Rendiment: 75 % Peso neto: 156 kg.
Sortida de fums: Ø150 mm
Potència: 7 a 14 kW 

Disseny de fosa. 
Doble combustió. 
Calor radiació.

799 €
Estufa de llenya ASTANA
Dimensions (am. al. f.): 
64,7 × 64,4 × 46,8 cm
Rendiment: 78 %
Pes net: 108 kg 
Sortida de fums: Ø150 mm
Potència: 6 kW. Calor radiació.

1.095 €
Estufa de llenya 
BRADFORD
Dimensions (am. al. f.): 
73 × 69 × 614 cm
Rendiment: 75 %
Pes net: 175 kg.
Sortida de fums: Ø150 mm
Potència: 6 a 13 kW 

Esmalt en vermell, ivori o antracita. 
Íntegrament en fosa. Amb 
vidre vitroceràmic i calaix per 
a les cendres. Sortida de fums 
intercanviable. Classe A.

Estufes de  

fosa

*Per a saber els kW que es necessiten per escalfar una estança dependrà del volum d'aquesta i del tipus d'aïllament 
de l'habitatge, de manera genèrica podem calcular que 1 kW escalfa entre 7 i 10 m2 de superfície.

AMB

FORN 3 vidres

Estufa de 

FOSA
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799 €
Xemeneia inserible
FUNDI 800P
 ref. G FUNDI001

Dimensions (am. al. f.): 
79,5 × 57,5 × 41 cm
Rendiment: 77 %
Pes net: 160 kg
Pot. tèrmica: 18 kW 
Sortida de fums: Ø 200 mm

Insert de 800, disseny íntegrament 
de fosa. Amb vidre vitroceràmic. 
Amb registre tir superior i 
regulador secundari d'entrada 
d'aire. Sistema vidre net. Amb 
2 ventiladors de 2 velocitats, 
termòstat de seguretat. Amb 
calaix cendres. Doble combustió. 
Interior de vermiculita.

699 €
Xemeneia inserible 
FUNDI 700

 ref. G FUNDI002

Dimensions (am. al. f.): 
69,5 × 55 × 44,5 cm
Rendiment: 71 % 
Pes net: 140 kg
Pot. tèrmica: 14 kW 
Sortida de fums: Ø 200 mm

Disseny íntegrament de fosa. 
Sistema vidre net. Amb vidre 
vitroceràmic. 2 ventiladors de 2 
velocitats, termòstat de seguretat. 
Amb calaix cendres. 
Doble combustió.

975 €
Xemeneia inserible 700P
CRISTAL SERIGRAFIAT  

ref. G FUNDI004
 

Dimensions (am. al. f.): 
69,5 × 55 × 46 cm.
Rendiment: 71 %. 
Pes net: 140 kg aprox.
Sortida de fums: Ø 200 mm. 
Potència: 14 kW. 

Disseny íntegrament de fosa. 
Sistema vidre net. Amb vidre 
vitroceràmic. 2 ventiladors de 2 
velocitats, termostat de seguretat. 
Amb calaix cendres. Doble 
combustió.

499 €
Xemeneia inserible Eco 600

ref. G FUNDI006
 

Dimensions (am. al. f.): 
58 × 50 × 40,5 cm.
Rendiment: 73 %. 
Pes net: 95 kg.
Sortida de fums: Ø 180 mm. 
Potència: 8 kW. 

Disseny íntegrament de fosa. Sistema 
vidre net. Amb vidre vitroceràmic. 2 
ventiladors de 2 velocitats, termòstat 
de seguretat. Amb calaix cendres. 
Doble combustió.

Barret univ. INOX
Doble paret

80 Ø 34,94 € ref. G BOFSO010

150 Ø 41,87 € ref. G BOFSO020

200 Ø 55,43 € ref. G BOFSO030

Barrets

Barret contra el vent
AISI 304 SP

100 Ø 35,31 € ref. G BOFSO001

120 Ø 36,63 € ref. G BOFSO002

150 Ø 42,40 € ref. G BOFSO003

180 Ø 54,91 € ref. G BOFSO012

200 Ø 63,01 € ref. G BOFSO004

Barret contra el vent

150 Ø 30,83 € ref. G BOFSO113

200 Ø 33,33€ ref. G BOFSO114

Embellidor

150 Ø 8,51 € ref. G BOFIL120

200 Ø 11,03 € ref. G BOFIL121

Embellidor

Tubs

Tub INOX 1 m.
Doble pared

ref. G BOFTU011

150 Ø 71,67 €

ref. G BOFTU012

200 Ø 97,74 €

Tub acer inox.

AISI 304 SP

ref. G BOFTU001

100 Ø 15,69 €

ref. G BOFTU002

120 Ø 17,87 €

ref. G BOFTU003

150 Ø 22,24 €

ref. G BOFTU014

180 Ø 28,00 €

ref. G BOFTU004

200Ø 31,14 €

Tub vitrificat 1 m.

ref. G BOFIL116

150 Ø 23,94 €

ref. G BOFIL017

200 Ø 32,94 €

Maneguet

Manguet vitr. H-H

150 Ø 16,11 € ref. G BOFIL026

200 Ø 18,29 € ref. G BOFIL027

Colze 45º

Colze 45º AISI 304 SP

100 Ø 11,47 € ref. G BOFCO001

120 Ø 11,21 € ref. G BOFCO002

150 Ø 13,43 € ref. G BOFCO003

180 Ø 17,60 € ref. G BOFCO017

200 Ø 21,41 € ref. G BOFCO004

Colze 45º

150 Ø 19,04 € ref. G BOFCO118

200 Ø 23,13 € ref. G BOFCO119

Colze 90º

Colze 90º

150 Ø 22,49 € ref. G BOFCO120

200 Ø 28,41 € ref. G BOFCO121

Colze INOX 45º Doble paret

80 Ø 36,56 € ref. G BOFCO011

150 Ø 47,16 € ref. G BOFCO013

200 Ø 60,01 € ref. G BOFCO014

T

T 90º INOX
Doble paret

150 Ø 88,37 €  ref. G BOFIL005

200 Ø 133,71 €  ref. G BOFIL006

T 90º.
amb tap

150 Ø 42,11 € ref. G BOFIL118

200 Ø 50,90 € ref. G BOFIL119

Abraçadores

Abraçadora INOX

100 Ø 5,17 € ref. G BOFAB001

120 Ø 5,40 € ref. G BOFAB002

150 Ø 5,93 € ref. G BOFAB003

180 Ø 7,29 € ref. G BOFAB010

200 Ø 7,69 € ref. G BOFAB004

Abraçadora

150 Ø 10,23 € ref. G BOFIL122

200 Ø 11,00 € ref. G BOFIL123

Conductes per a xemeneia de llenya Conductes per a xemeneia de llenya

inseribles
 de llenyaFacilitem 

INSTAL.LACIÓ

Facilitem 
INSTAL.LACIÓ

Facilitem 
INSTAL.LACIÓ

Facilitem 
INSTAL.LACIÓ
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Beneficis de 
les estufes de pèl·let:

Els beneficis que aporten les estufes de 
pèl·let són una menor emissió de CO2. 
El balanç de CO2 del pèl·let és neutre, ja 
que els arbres absorbeixen CO2 durant el 
creixement. També generen menys cendra 
que la llenya. Són fins a un 40 % més barats 
que el gasoil. L’amortització es fa en 4 anys. 
Tenen un gran poder calorífic i són estufes de 
gran durabilitat.

Estufes de pèl·let

1.140 €
Estufa de pèl·let POWER 8 

Potència de 2,8-8,87 kW

Dim. (am. al. f.): 50 × 90 × 47 cm
Rendiment: 92,7 %

Pes net: 91 kg
Pot. tèrmica: 2,8-8,87 kW
Sortida de fums: Ø80 mm

Dipòsit: 15 kg

Disponible en blanc i bordeus. 
Estufa d’alt rendiment.

Bona relació qualitat-preu. 
Modulable i programable.

PRIMER PREU!
Consulta-ho a la teva botiga

Estufa de pèl·let
PETIT 6 

Potència de 2,8-6,4 kW  

Dimensions (am. al. f.):
43 × 77 × 43 cm

Rendiment: 89,3 %
Pes net: 46 kg

Sortida de fums: Ø 80 mm
Dipòsit: 11 kg

Estufa de pèl·lets d’aire 6.4 kW. 
Per la mida, és una estufa ideal per 
a petits espais, tot i que té potència 

per a 40 m2. Dipòsit de 13 kg.
Comandament a distància opcional. 

Color bordeus.  

1.395 €
Estufa de pèl·let PASILLO 8

Potència de 3,04-8,02 kW. 

Dim. (am. al. f.): 85 × 88,× 25 cm.
Rendiment: 95,9 %. 
Pes net: 65 kg.
Sortida de fums: Ø80 mm.
Dipòsit: 13 kg.

Disponible en blanc, negre i bordeus. Per les 
dimensions, és ideal per col·locar-la en un 
lloc estret. Estufa d’alt rendiment. Disposa 
de comandament. Classe A+.

1.950 €
Estufa de pèl·let NOLA 10

Potència tèrmica: 10 kW.

Dimensions (al. am. f.):
112,5 × 46,5 × 50 cm
Rendiment: 87 a 91 %
Pes net: 108 kg
Sortida de fums: Ø 80 mm

Cremador de ferro fos.
Dipòsit de 16,5 kg. 
Amb programador.
Disponible en color negre, 
vermell i gris. Interior fosa. 

1.745 €
Estufa de pèl·let ALFA 12

Potència de 4,8-12,8 kW.  
 
Dim. (am. al. f.): 
52 × 100 × 50 cm.
Rendiment: 90 %. 
Pes net: 105 kg.
Sortida de fums: Ø80 mm.
Dipòsit: 15 kg.

Disponible en color bordeus i 
blanc. Cambra de combustió de 
vermiculita, d’un rendiment tècnic 
excepcional. 
Display per controlar 
i gestionar tots els 
paràmetres de l'estufa. 
Comandament a distància i wifi 
opcional. Classe A+.

155 €
PVP del kit complet

ref. G EIDER001

Inclou: 
2 trams d'1 m, 

1 tram de 50 cm, 
una T amb tap, 

1 barret, un colze 
de 90º, una volandera 

passamurs i les fixacions 
de paret. Material acabat 

en vitrificat negre.

Kit de conductes
per a estufa de pèl·let

1.375 €
Estufa de pèl·let

ADRANO 7,5

Potència tèrmica: 7,5 kW.

Dimensions (am. al. f.):
47 × 95 × 56 cm

Rendiment: 87 a 90 %
Pes net: 83 kg

Sortida de fums: Ø 80 mm.

Disponible en color negre i 
en gris. Revestiment d’acer.

Cremador de ferro fos. 
Amb programador. Mòdul wifi 

(opcional) Dipòsit de 15 kg.

1.195 €
Estufa de pèl·let POWER 10 

Dim. (am. al. f.): 50 × 90 × 47 cm
48,5 × 92,5 × 47 cm

Rendiment: 91 %
Pes net: 87 kg

Pot. tèrmica: 9,90 kW
Sortida de fums: Ø80 mm

Dipòsit: 17 kg

Disponible en blanc i negre. 
Esvelta i compacta. 

Estufa d´alt rendiment. 
Bona relació qualitat-preu. 
Modulable i programable.

Eco 
Design 
2022

Què és ecodesign 
i què representa?

Ecodesign és una normativa 
que fa referència a l'eficiència 

de consum i contaminació 
de compliment obligat a partir

 del 1 de gener del 2022. 
La finalitat es obtenir un 

estalvi important de combustible, 
a part d'utilitzar un producte molt més 

verd i 
sostenible amb el medi ambient.

Per això els aparells de calefacció 
hauran de complir els paràmetres 

d'eficiència següents:

Rendiment superior al 75% 
CO inferior a 0,12% 

Emissions partícules 
inferior a 40 mg/m3 

NOx (òxids de nitrogen) 
inferior a 120 mg/m3 

OGC (compostos orgànics gasosos) 
inferior a 200 mg/m3

EcoDesign en els productes de GAMMA
Totes les estufes i xemeneies que oferim en aquest fullet compten amb la normativa de la UE 
Ecodesign 2022, amb les més altes valoracions sobre eficiència energètica. Apostem per un 
producte molt més verd i sostenible amb el medi ambient.

Eco
Design
2022

*Per a saber els kW que es necessiten per escalfar una estança dependrà del volum d'aquesta i del tipus d'aïllament 
de l'habitatge, de manera genèrica podem calcular que 1 kW escalfa entre 7 i 10 m2 de superfície.

Fons 
REDUÏT
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Estufes de pèl·let 

canalitzables

Estufa 
CANALIZABLE

2.175 €
Estufa de pèl·let TALO 11
 
Dimensions (am. al. f.): 
107 × 51 × 57 cm.
Rendiment: >90 %. 
Pes net: 128 kg aprox.
Pot. tèrmica: 11 kW. 
Sortida de fums: Ø 80 mm. 

Disponible en color vermell, negre 
i gris metal·litzat. Revestiment d´acer. 
Cremador de ferro colat. Dipòsit de 24 kg. 
Amb programador Interior de fosa.

inseribles
de pèl·let

1.399 €
Inserible de pèl·let  
INSERT 8
Potència de 8,3 kW
 
Dim. (am. al. f.): 
58,8 × 62,3 × 70,2 cm
Rendiment: 87 % 
Pes net: 50 kg
Sortida de fums: Ø 80 mm
Dipòsit: 13 kg

Comandament a distància i wifi opcional, 
programable, silenciosa, sistema de vidre 
net, interior d'acer.

1.799 €
Estufa de pèl·let PASILLO 10 

Potència de 11,50 kW 

Dimensions (am. al. f.):
92,5 × 48,5 × 28 cm
Rendimint: 90 %
Pes net: 109 kg
Sortida de fums: Ø 80 mm
Dipòsit: 13 kg

Amb cambra de vermiculita i ventiladors de 
gran potència, possibilitat de canalització 
de la calor. Comandament a distància i wifi 
opcional. Acabat de color negre.

 

1.695 €
Inserible de pèl·let 
CANADÁ 11
Potència de 10,9 kW
 
Dim. (am. al. f.): 
72 × 61,5 × 51 cm
Rendiment: 87 % 
Pes net: 87 kg
Sortida de fums: Ø 80 mm
Dipòsit: 13 kg

La unió entre un cremador de pèl·let, la bellesa 
de les flames i el confort de la seva calor, unit 
al disseny d'un inserible que facilita una solució 
arquitectònica integrada. Acabat en color negre.

Les estufes de pèl·lets canalitzables estan dissenyades principalment per repartir l'aire 
calent que emet l'estufa de pèl·lets a diferents estances a través de diferents conductes 
especials. Funcionen igual que les estufes de pèl·lets bàsiques, amb l'afegit que poden 
expulsar tot l'aire calent pel frontal de la màquina, o derivar-lo a qualsevol de les preses 
que es poden connectar a diferents habitacions. 
 
La gran diferència de les estufes de pèl·lets canalitzables és la seva capacitat per canalitzar 
el flux d'aire calent sortint. És a dir, amb una estufa de pèl·lets canalitzable, no només 
es pot escalfar l'estança on es troba l'aparell, sinó que permet canalitzar l'aire de sortida 
mitjançant uns conductes per climatitzar també altres estances. 
 
Els volums d'aire que permet escalfar cada tipus d'estufa varien pel que fa a la seva 
capacitat. Per això, abans de comprar un model o un altre, t'has de fixar en la potència de 
l'estufa expressat en kW i assegurar-te que n'hi ha prou per a les habitacions que pretens 
climatitzar amb ella. 
 
També cal tenir en compte que com més metres lineals de tub utilitzis pitjor serà el rendi-
ment calorífic. el que és recomanable és utilitzar menys de 5 metres de tub per canalitzar 
l'aire calent.

Els beneficis principals de col·locar una xemeneia de pèl·lets inserible són majoritàriament estètics. En primer 
lloc no entorpeix el pas ni és un element més extern que ocupa espai a l'estança. A més, si s'insereix en una 
xemeneia existent es pot mantenir la imatge tradicional de la mateixa però utilitzant un combustible innovador i 
respectuós amb el medi ambient. 
 
Generalment es fan servir per aprofitar un buit ja existent, és a dir una xemeneia antiga que ja no s'utilitza. 
D'aquesta manera no només ens beneficiem de l'espai que no utilitzem, sinó que a més reduïm l'obra que cal 
fer per posar-la en marxa. una altra opció és instal·lar en una paret llisa l'inserible de pèl·lets i després amb placa 
de guix laminat i altres materials tapem tots els tubs fent semblar que la paret era així. D'aquesta manera vam 
crear una nova estètica a l'habitació posant una xemeneia en un lloc on abans no hi havia res. 
 
 
El funcionament de les xemeneies inseribles de pèl·lets és exactament igual que qualsevol altra estufa, l'únic que 
la càrrega del pèl·let en comptes de realitzar-se per la part superior es realitza per una safata que surt del frontal 
o via extracció lateral.

Eco
Design
2022

EcoDesign en els productes de GAMMA
Totes les estufes i xemeneies que oferim en aquest fullet compten amb la normativa de la UE 
Ecodesign 2022, amb les més altes valoracions sobre eficiència energètica. Apostem per un 
producte molt més verd i sostenible amb el medi ambient.

*Per a saber els kW que es necessiten per escalfar una estança dependrà del volum d'aquesta i del tipus d'aïllament 
de l'habitatge, de manera genèrica podem calcular que 1 kW escalfa entre 7 i 10 m2 de superfície.

Estufa 
CANALITZABLE

Facilitem 
INSTAL.LACIÓ
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Amb rodes 12 €

Quin emissor necessito?
EMISSORS SECS
Formats per un cos d'alumini/acer, amb resistències en alumini extruït de gran 
superfície de dissipació, això fa que l’equip tingui un rendiment òptim i siguin 
ràpids a l’hora d'escalfar. Recomanables per a un ús de poques hores de cale-
facció al dia, en habitatges de cap de setmana, com a suport a altres sistemes 
de calefacció, etc.

EMISSORS FLUIDS 
Estan fets d’un cos d’alumini injectat que du a l’interior un fluid tèrmic termòfor 
d’alta inèrcia tèrmica que permet seguir emetent calor sense consumir energia 
un cop desconnectats, tot i que triguen més temps a començar a desprendre 
calor que els emissors de tecnologia seca. Molt recomanables en instal·lacions 
on fem servir els equips de manera continuada diverses hores al dia, com ara 
habitatges habituals, oficines, comerços, etc.

EMISSORS CERÀMICS
Estan fets d’un cos d’alumini injectat i una resistència a l’interior de pedra 
volcànica ecològica. Encara que triguen més temps a arribar a la temperatura 
màxima són els emissors amb major inèrcia i generen calor durant més temps 
sense consumir energia malgrat haver-los desconnectat. 

Tecnologia Connect

600 W   Ample 56,6 cm 14,5 kg 109,95 € 

900 W   Ample 56,6 cm 14,5 kg 129,00€ 

1200 W Ample 64,6 cm 16,3 kg 139,00€ 

1500 W Ample 80,6 cm 22,5 kg 159,00€ 

2000 W Ample 96,6 cm 26,0 kg 179,00€ 

 Producte de lliurament immediat: Ref. G - FACUL004

Emissor sec frontal i 
reixeta en alumini part 
posterior en acer digital 
programable SERIE L

750 W Ample 40,6 cm 12,0 kg 189,00 €

1000 W Ample 56,6 cm 14,5 kg 229,00 €  

1500 W Ample 80,6 cm 22,5 kg 289,00 €  

1800 W Ample 96,6 cm 26,0 kg   339,00 € 

 Producte de lliurament immediat:  Ref. G - FACUL003

Ceràmica a l’interior
que reté la calor
i proporciona una 
alta inèrcia tèrmica.

Emissor ceràmicVOLCANO 

500 W  Ample 40,6 cm  12,0 kg  189,00 €

750 W  Ample 56,6 cm  14,5 kg  149,00 €

1000 W Ample 64,6 cm  16,3 kg  189,00 €

1200 W Ample 64,6 cm 16,3 kg  229,00 €

1500 W Ample 80,6 cm 22,5 kg  249,00 €

1800 W Ample 96,6 cm 26,0 kg  279,00 €

 Producte de lliurament immediat: Ref. G - FACUL001 / Ref. G - FACUL002

Emissor fluid alumini digital programable SERIE XFP

Amb rodes 18 €

Més informació:

Elèctrics o d’aigua 

radiadors

*Per a saber els kW que es necessiten per escalfar una estança dependrà del volum d'aquesta i del tipus d'aïllament 
de l'habitatge, de manera genèrica podem calcular que 1 kW escalfa entre 7 i 10 m2 de superfície.

Baho
˘

Radiador d'aigua

TACTO 

72,55 €
803x500 mm. 17 làmines. 420 w.

Radiador tovalloler. Fabricat en acer 

esmaltat blanc amb resina epoxi per 

electròlisi, o en cromat. Distància entre 

eixos de 45 cm. Inclou purgador i tap. En 

instal·lacions monotub es requereix un 

tap addicional, subministrat amb vàlvula 

monotub. Elements horitzontals de tubs Ø 22, 

elements verticals 40 x 30 cm, connexions de 

1/2". Pressió màxima de treball: 6 bar.

Radiador d'aigua

MISTRAL 

349,95 €
120x50 cm. 15 làmines. 397 w.

Radiador tovalloler reversible. 

Inclou un purgador i un tap. En 

instal·lacions monotub es requereix 

un tap addicional, subministrat 

amb vàlvula monotub. Els radiadors 

estan oberts per una banda facilitant 

l'acció de penjar la tovallola. A més, 

les làmines planes escalfen millor les 

tovalloles.

Radiador elèctric

SOLANO 

205,45 €
800x500 mm. 16 làmines. 403 w.

Radiador tovalloler.

Fabricat a Europa Rohs certificat. 

Comandament digital programable. 

Comandament giratori 360 . 

Potència de la resistència 400 w per 

a radiadors fins a 120 cm i 800 w per 

a radiadors de 160 cm. 

Disposa de comandament 

electrònic digital amb un termòstat 

programable que permet estalviar 

energia.

Radiador d'aigua

BORA

179,85 €
800x500 mm. 12 làmines. 400 w

Radiador tovalloler.

Acer lacat negre mat RAL 9005. 

Incorpora 3 penjadors per penjar les 

tovalloles a assecar. Distància entre 

eixos de 45 cm. Compatible amb 

qualsevol sistema de calefacció. 

No suposa una despesa energètica 

afegida (aprofiten l'aigua calenta 

del teu sistema de calefacció). No 

cal endollar-los. Són decoratius i 

ocupen poc espai. A més d'escalfar, 

assequen les tovalloles.



12 13

A GAMMA, més enllà dels teus somnis... La teva llar.CALOR  I  2022  

“Reduir el consum energètic i generar 
energies alternatives és la clau per a 
un futur sostenible” ECO

Des de

3,51 €/u
4,33 €/m2

Format: 1'35 x 0,60 mm 
Gruix: 45 / 65 mm

Panell semirígid de llana mineral URSA TERRA, no 
hidròfila, sense recobriment. Subministrada en panell.

CAJAISLANT®

Avantatges
• Producte: 3 × 1. Ofereix un aïllament tèrmic gràcies a la seva 
    baixa conductivitat, un gran confort acústic i ignífug de 
    alta qualitat. Bon comportament davant de la humitat, no 
    capta ni transmet la humitat per l'interior dels porus.

• Instal.lació: lla instal·lació d'aquest producte és fàcil i amb 
una rapidesa d'execució alta i minves reduïdes..

• Compromís amb el medi ambient: producte fabricat 
    amb materials reciclats de fins a un 85% i amb un impacte 
    ambiental durant el procés de fabricació mínim.

Per a un assessorament adequat al vostre projecte, 
consulta amb la teva botiga més propera.

Aïllament TERRA T18R / T18P

Caixes de persianes prefabricades en poliestirè expandit per a un bon aïllament acústic i tèrmic. 
El calaix queda dissimulat dins l'obra de manera invisible des de l'interior i des de l'exterior de l'habitatge.

Altres opcions poden ser situar a la teulada llana mineral 
(llana de roca), un material que també ofereix grans dosis 

d'aïllament acústic a l'habitatge. La llana mineral és un 
material assequible, per la qual cosa ha esdevingut una 

de les millors alternatives per aïllar la casa del fred.

Avantatges
• El seu aïllament tèrmic i acústic 
òptim ajuda a incrementar la teva 
qualitat de vida i confort.

• Construït amb materials lleugers, 
resistents i segurs per al medi 
ambient.

•  Instal·lació fàcil i ràpida. 

• Es pot adaptar a qualsevol 
fusteria del mercat.

Avantatges
• Especial rehabilitació: estalvi despai en altura (7mm de gruix).

• L'aïllament traspassa del terra al sòcol, ja que el producte es remunta.

• Aïllament de 7mm equivalent a 4cm d'EPS (poliestirè expandit).

• A l'hivern impedeix l'entrada del fred i a l'estiu reenvia cap a l'exterior la calor     
per evitar el sobreescalfament de l'habitació.

• Fàcil i ràpid de col·locar: lleuger, s'adapta a tots els suports. Es pot tallar 
fàcilment amb un cúter. La seva flexibilitat permet adaptar-lo a qualsevol forma 
i superfície.

• Aïllament durador, net i lliure de qualsevol fibra irritant.

Llana de roca.

Aïllant de poliestirè.

Consulteu amb els nostres professionals per 
obtenir solucions adaptades al vostre projecte.

Accessori
Accessoris d'instal·lació 
del terra laminat.

Des de

16,99 €/m2

Format: 1'60 x 12,50 mm 
Presentació Rotllo:  20 m2

Un sol producte per a 3 funcions: 
aïllament tèrmic, acústic i perimetral.

Aïllament TRISO-SOL

Cinta ISODHESIF
Presentació rotllo:  100 x 25 mm 

Facilita la instal·lació dels aïllants i ofereix un 
important estalvi de temps al tall o fixació. Les 
cintes adhesives ACTIS garanteixen la completa 
estanquitat a l'aire de l'aïllament.

Aplicació
Per a terres radiants i flotants.

Des de

72,00 €/ml

Por un
planeta 
azul.

www.porunplanetaazul.es
T'oferim tot allò que necessites per convertir el teu habitatge en una llar sostenible i 

energèticament eficient. Trobaràs tota la informació perquè puguis construir un espai més 
sa per a la família i respectuós amb el medi ambient.

Estalviar de manera sostenible
Sabies que el 52% de la temperatura de la llar 
es perd a través dels calaixos de les persianes?

Sòl radiant, parquet o terra laminat?
Tenim la solució per a un aïllament acústic i tèrmic d'alt rendiment.

La teulada és una de les parts de la casa per on es pateix més pèrdua d'energia. Si comptem amb un bon aïllant tèrmic a la 
coberta, lestalvi energètic pot ser de fins al 35%. Per això, res millor que utilitzar un material com el poliestirè extruït o XPS, 
també conegut com porex. Aquest material és capaç de protegir-nos del fred a l'hivern i de la calor a l'estiu.

Foam coberta LLISA o 
RANURAT GAMMA
 -Consulta la promoció a la teva botiga-

Format: plaques de 125 x 60 cm  
Gruix: 40, 50 o 60  mm

Avantatges
• Aïllament tèrmic davant del fred i la calor.

•  Mínima absorció d'aigua: és imputrescible.

•  Manté les propietats aïllants al llarg de tota la vida útil de l'edifici.

• Elevada resistència mecànica a compressió davant de càrregues.

• Rapidesa i facilitat d'execució a l'obra.

• Facilita la difusió de vapor d'aigua als paraments.

• Menys consum energètic de l'edifici.

Aïllament XPS.

Per sota cobertes 
de teules morterades.

Per a coberta 
plana invertida.

Tens fred i vols reduir la teva despesa en energia?

Aïlla la teva llar
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19,95 €
Kit neteja estufa pèl·let
Ø 80 mm

Ref. G - ASPIR030

Des de

8,15 €
Junta fibra de vidre 
rodona/trenada  
De ø 6 a ø  12 mm

Ref. G - ASPIR015 a 19

4,99 €
Netejavidres per a xemeneia

Superconcentrat, de 500 ml 
+ 150 ml gratis.

Ref. G - ASPIR023

27,95 €
Kit ECO 7 m vares + eriçó niló
200 mm. Rosca M12/175

Ref. G - ASPIR031

28,45 €
Kit ECO 7 m vares + eriçó acer
250 mm. Rosca M12/175

Ref. G - ASPIR032

Des de

6,30 €
Junta fibra de vidre 
plana/autoadhesiva
De ø 10 × 2 a ø 20 × 2 mm

Ref. G - ASPIR020 a 21

8,75 €
Escura-xemeneies 
per a pèl·let
1,5 kg

Ref. G - ASPIR022

6,95 €
Escura-xemeneies 
per a llenya.
Per al manteniment  900 g

Ref. G - ASPIR024

9,95 €
Pintura esprai  

400 ml 

Anticalòrica antracita i negre. 

Ref. G - ASPIR034 - 35

45,95 €
Aspirador per a cendres 
pèl·let 1.000 w 10 litres  

Aspirador de cendres amb bossa

protectora per al filtre d’HEPA que

impedeix que s’obstrueixi.

Broquet estret especial

per a estufes de pèl·let.
Ref. G - ASPIR010

3,95 €
Bossa protectora 
per a filtre HEPA
Impedeix que el filtre HEPA 

s’obstrueixi i, per tant,

aconsegueix que aspiri millor.

Ref. G - ASPIR011

5,25 € 
Filtre HEPA
Per a aspiradora de cendres.
Ref. G - ASPIR012

32,95 € 
Guardafoc  
1 porta. 60 × 50 cm

Ref. G - ASPIR027

5,75 € 
Guant anticalòric  
Cotó pur 100 % i resistent a 260º

Ref. G - ASPIR033

Productes de  

manteniment

29,95 € 
Kit per recollir 
les cendres
(galleda, pala i escombra)

Ref. G - ASPIR026

36,95 € 
Joc d’accessoris
66 cm 

Ref. G - ASPIR028

75 € 
Protector per a estufes 
de llenya i pèl·let
Mides 55 × 74 cm

Ref. G - ASPIR025
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Els preus es poden veure afectats segons l'evolució de les matèries primeres. Consulteu condicions finals a la botiga.

Transport i muntatge no inclosos al preu. Preus vàlids IMPOSTOS INCLOSOS excepte errada tipogràfica. Ofertes vàlides d'octubre del 2022 a febrer del 2023 o fins a fi d'existències. 
Les imatges publicitades no són documents contractuals. Pot variar el color segons material o proveïdor.

Escura-xemeneies Torbellino
Per a la neteja de conductes de fum i xemeneies.

Per a 
tot tipus 
de conductes
El disseny especial permet adaptar-se 
a conductes quadrats, rectangulars 
i rodons des de 80 fins a 400 mm.

· Mitjançant diferents trams de niló 
que poden assolir els 6  m i que es 
connecten a un trepant convencional, 
netejar els conductes de fum de la teva 
xemeneia serà molt senzill.

59,99 € 
Ref. G - ASPIR029

gamma.es  /   /    /    /  Ofertes vàlides d'octubre de 2022 a febrer de 2023

Fàcil muntatge. Es 
connecta a un trepant. 


