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1 ESTOIG D’ACCESSORIS ZINC

Conté: penja-robes, porta-rotlles, portaescombreta,
tovalloler d’anell i tovalloler de barra 50 cm.
5387550

2 INODOR OPORTO CONJUNT
COMPLET

Conté: inodor sortida vertical, tanc amb mecanisme
de doble polsador i tapa amortida.
5381099

COL·LECCIÓ

MUT HABIMAT
LAVABO MUT HABIMAT

59€

Altura 115 mm. Amb airejador i flexibles de 370 mm.
5388987

4 AIXETA MONOCOMANDAMENT
BIDET MUT HABIMAT

Airejador amb ròtula i flexibles de 370 mm.
5388988

64,90€

5 AIXETA MONOCOMANDAMENT
BANY-DUTXA MUT HABIMAT

Inclou ruixador de dutxa, braç flexible inox de
175 cm. i suport per a la paret.
5388989

6 AIXETA MONOCOMANDAMENT
DUTXA MUT HABIMAT

7

Airejador i inversor automàtic. Inclou ruixador de
dutxa, braç flexible inox de 175 cm i suport per
a la paret.
5388990

79,90€
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LA BOTIGA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ

3 AIXETA MONOCOMANDAMENT

99,95€
3

CERÀMICA
I BANY

7 AIXETA MONOCOMANDAMENT

89€

AIGÜERA VERTICAL MUT HABIMAT

5

CONSELLS
PERQUÈ
LES TEVES
AIXETES
LLUEIXIN

Airejador. Canella de 90° de tub giratori i flexibles
de 370 mm.
5388991

64,90€

REFORMA LA TEVA CASA

AMB LES NOSTRES EXCEL·LENTS CONDICIONS DE FINANÇAMENT

POTS
FINANÇAR
LES TEVES
COMPRES
FINS A

24
MESOS

UN NOU
ASPECTE
PER AL
TEU BANY
IDEES PER
MANTENIR
LA TEVA
CERÀMICA
COM EL
PRIMER DIA

12,95€/m2

PAVIMENT ATELIER BEIX
RECTIFICAT

Paviment porcellànic d’estil fusta. Interior.
Mides: 22,5 x 119,5 cm. Disponible en talp
i gris. Consulteu disponibilitat i preu a la
botiga. 5391351
Producte exposat en aquesta imatge

330
PUNTS
DE VENDA

www.bigmat.es / info@bigmat.es / Preus amb I.V.A. / Preus del fullet vàlids fins al 30/09/2018
"Consulta les condicions en el teu BigMat més proper."

BUSQUEM
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VESTEIX AMB
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CADA RACÓ
DE LA LLAR
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REVESTIMENT CONDADO BEIX

1

8,99€/m

2

2

DECORAT DUQUE BEIX

BIGCONSELL

SEGUEIX-NOS
LA PISTA,
TENIM MOLT
PER EXPLICAR-TE

PREU

Neta les teves rajoles amb freqüència,
fent servir una baieta humida
i una solució diluïda de detergent.
Presta especial atenció a la possible aparició de taques
(verdes o negres), ja que poden crear fongs a la rajola.
També es pot utilitzar lleixiu domèstic,
sempre que abans t'hagis assegurat que no afectarà
l'acabat de la peça. Descobreix més trucs per a la neteja
de les teves rajoles a la pàgina següent.

3

7,55€/m

4

8,95€/m

6

10,99€/m

2

C
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9,99€/m

1
REVESTIMENT PETRI
MODEL MIRANDA

2

Revestiment natural. Pasta vermella.
Mides: 20 x 50 cm. irregular.
Preu m2.
5381107
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REVESTIMENT MAYA
GRAFIT

K

Estil petri. Per a interior i exterio. Molt
decoratiu. També disponible en color
variat. Consulteu disponibilitat i preu
a la botiga. Mides: 17 x 52 cm.
Preu m2.
5391661

3
REVESTIMENT ESTIL
PETRI BIGMAT HAWAI

4

Mides: 33,5 x 33,5 cm. També disponible
en gris. Consulteu a la botiga.
Preu m2.
5387638

8,45€/m

2

4

1

REVESTIMENT LAPONIA
DOCK

Revestiment pasta vermella interior. Molt
decoratiu en estil contemporani. Relleu fusta
roure. Mides: 24,2 x 68,5 cm. Disponible en
blanc. Consulteu disponibilitat i preu a la
botiga. Preu m2.
5391619

5
GRESSITE BIGMAT

Revestiment especial de piscines sobre base
de paper. Mides: 31,6 x 31,6 cm. També
disponible en malla. Consulteu a la botiga.
Preu m2.
5389473

REVESTIMENT CONDADO BEIX
Disponible en marró i gris.
5389225

DECORAT DUQUE BEIX

Estil pedra. Disponible en marró i gris.
Consulteu disponibilitat i preu a la botiga.
Mides: 45,6 x 67,5 cm. Preu m2.
5389228

2
REVESTIMENT BLANC
BRILLANT/MAT

Revestiment en blanc brillant o mat de gran
format. Sensació d'amplitud. Ideal per a banys
i cuines. Mides: 33,3 x 55 cm. Preu m2.
5382311 / 5382312

6
REVESTIMENT LOUNGE
BEIX

Pasta vermella. Estil de ciment mat per a ús
interior. Mides: 25 x 40 cm. També disponible
en color perla. Consulteu a la botiga.
Preu m2.
5388217

3
REVESTIMENT BLANC MAT

Per a cuines i banys. To mat actual. També en
blanc brillant. Consulteu disponibilitat i preu
a la botiga. Mides: 30 x 60 cm. Preu m2.
5388857
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4
REVESTIMENT TIME
RAJOLA BLANC TRENCAT

Interior. Disponible en colors gris, teula i beix.
Consulteu disponibilitat i preu a la botiga.
Mides: 33 x 55 cm. Preu m2.
5391629

5
REVESTIMENT VANGUARD
GREY

2

Ideal per a qualsevol habitació de la llar.
Mides: 33 x 55 cm. Acabat mat. Disponible
decorat, consulteu a la botiga.
Preu m2.
5382977

6
REVESTIMENT URBAN
BLANC

Pasta vermella. També disponible en beix.
Consulteu disponibilitat i preu a la botiga
Mides: 23,5 x 58 cm. Preu m2.
5388230

PREU

5
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REVESTIMENT

10,99€/m
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REVESTIMENT
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IDEES I SOLUCIONS

1

TIPUS DE REVESTIMENTS
I PAVIMENTS:

17,95€/m
19,95€/m

2

2

REVESTIMENT LATERZA BLAU

Terres
i parets
ben vestits

8,95€/m

2

2

DECORAT REVESTIMENT NEVERS BLAU

BIGCONSELL

TRIA LA RAJOLA IDEAL PER A LA LLAR
La tasca de triar el paviment i revestiment de l'habitatge és
sempre complicada, perquè hem de tenir en compte factors
com la durabilitat, l'estètica, l'economia i, com no, la moda
que predomini en cada moment.

Des de BigMat volem ajudar-vos en aquesta elecció i, amb
aquest article, volem ensenyar-vos els diferents tipus de
paviment i revestiment que es poden trobar al mercat.

CERÀMICS: les rajoles ofereixen alta resistència als canvis de temperatura
i a les agressions, com la humitat i el vapor, i, a més, són molt fàcils de netejar.
La rajola pot ser antilliscant a tres nivells, suau, mitjà o fort, depenent de l'ús
que en faràs (banys, sales i exteriors, respectivament). Els estils de terres que
podràs trobar són fang, marbre texturat, marbre clàssic i granit esmaltat.

PARQUET: terra de fusta amb una capa superior d'un gruix mínim de
2,5 mil·límetres. Pot ser massís, compost d'una sola peça de fusta o
multicapa. La diferència entre tots dos, a part del preu, la trobem en el fet
que el terra de fusta massissa es pot escatar i polir més vegades que un
multicapa, en el qual tot dependrà del gruix que tingui la capa superior.

“A BigMat tenim tot tipus
de productes, des de les mides
més comunes fins a d'altres
de grans i especials,
en format quadrat o rectangular.”
1

RAJOLES CERÀMIQUES: utilitzades principalment per a
revestiments de parets a espais interiors (banys, cuines, etc.), atès
que no s’han d’exposar a condicions ambientals desfavorables de
l'exterior.
GRES: és el més utilitzat a l'hora de treballar amb terres. Aquest tipus
de paviment que és, fins i tot, més dur que les rajoles utilitzades per a
revestiments, és un producte principalment d'interior.

C

M

Y

GRES EXTRUDIT: aquest revestiment gairebé no absorbeix aigua i,
per això, s’utilitza molt en ambients exteriors on pot haver-hi grans
gelades o pluges. És més dur que el gres, és un paviment de gran gruix i
duresa, indicat principalment per a ambients rústics.

CM

MY

CY

CMY

GRES PORCELLÀNIC: ideal tant per a ambients interiors com
ambients exteriors i recomanat per a l’ús en ambients comercials. Pot
ser revestiment o paviment amb capacitat d'aïllament elèctric, antial·lèrgic, molt fàcil de netejar i amb uns dissenys molt variats. Aquest és un
material de gran duresa.

K

PORCELLÀNIC RECTIFICAT: utilitzat principalment en l'alta
decoració, aquest tipus de rajoles es tallen de manera diferent de les
rajoles tradicionals perquè les juntes es notin al menys possible, atès
que són completament rectes. Les textures solen ser llises, si bé
actualment són tendència els rectificats amb relleu i, fins i tot, la imitació
als hidràulics.
PAPER PINTAT: també conegut com a empaperat o paper mural, aquesta
tendència de decoració està ara més en voga que mai gràcies a l’interès
creixent per les superfícies texturades. Amb aquest paper, pots fer cops de
pinzell a parets per molt pocs diners, a qualsevol habitació de casa (fins i tot al
bany) i ho podràs fer tot tu mateix. Els avantatges són diversos: protegeix,
aïlla, decora, és rentable, fàcil de col·locar i amb una relació qualitat/preu/acabat excel·lent.
ORGÀNICS: la fusta no sols es pot utilitzar en el paviment o en el revestiment exterior, sinó que també pots utilitzar-la com a paret a l'interior de casa
teva per donar-li un toc de disseny diferenciador. Ofereix una versatilitat total
(pots col·locar-la tant en vertical com horitzontal) i és un aïllant acústic i tèrmic
excel·lent. Algunes de les últimes tendències en aquest tipus de revestiments són el bambú, l'ús de colors vius o que tinguin aspecte de ciment.

4

IDEES I SOLUCIONS

REVESTIMENT LATERZA BLAU

3

Rústic. Pasta blanca, ideal per a cuines i banys.
També disponible en blanc. Consulteu preu
i disponibilitat a la botiga. Mides: 25 x 75 cm.
Preu m2. 5391407

4,95€

/unitat

DECORAT REVESTIMENT
NEVERS BLAU

TARIMA FLOTANT: fabricada amb fusta natural, és un terra de
parquet que s'instal·la sense necessitat d’enganxar-la a terra. Amb un
acabat de la mateixa qualitat visual que els parquets de fusta massissa,
aquests terres proporcionen estabilitat dimensional, aspecte que
disminueix les deformacions de les peces a causa de la temperatura o
de la humitat. Abans de comprar el terra, consulta les especificacions tècniques de cada fabricant i demana als nostres experts de
la botiga BigMat, els quals t'ajudaran a triar l'opció perfecta per a
casa teva.

Decorat estil vintage fet de pasta blanca. Combinat
amb el revestiment Laterza. Mides: 25 x 75 cm.
Preu m2. 5391409

2
REVESTIMENT PAX BEIX

Estil ciment mat. També disponible el decorat Mureto,
en colors perla, gris i crema. Consulteu disponibilitat
i preu a la botiga. Mides: 24,2 x 68,5 cm.
Preu m2. 5391604

3

TERRA LAMINAT: és el paviment que més s'utilitza en reformes
per l'excel·lent imitació de la fusta, la instal·lació i el manteniment,
relativament senzills, la capacitat que té com a aïllant acústic i, sobretot,
pel preu. El paviment laminat es pot utilitzar a zones d'alt trànsit a la llar
o en un local comercial. És especialment popular a cases de famílies
amb nens o animals, perquè també demostra una gran resistència
a cops i rascades.

LLISTELL O CANTONERA ALUMINI
INOXIDABLE
Disponibles en brillant i en mat.
Mides Llistell: 10 x 12 cm. (2,5 m.).
Mides Cantonera: 12 mm. x 2,6 m.
Preu unitat.

SOLUCIONS PRÀCTIQUES

GRESSITE: són cristalls que ofereixen multitud de possibilitats decoratives.
A més, els pots trobar en una gran varietat de colors. És molt resistent a la
humitat, la qual cosa els fa ideals per col·locar-los en piscines, així com
per revestir parets de banys i cuines.

PER COL·LOCAR PAVIMENTS

PEDRES NATURALS: és un paviment o revestiment molt clàssic. La
principal característica és la duresa, la sobrietat, la resistència i el bon aïllament
tèrmic que atorga, si bé tot això dependrà del tipus de roca que es triï. És
resistent i aguanta el pas del temps i l'acció agressiva dels agents externs. Té
una gran varietat d'acabats i qualitats, depenent de la pedra que s'utilitzi.

1

1

45€/pot

PAVIMENTS CONTINUS: en aquest últim grup de paviments englobem
els paviments artificials que han sorgit aquests últims anys i als quals els
defineix una característica comuna: no tenen juntes. N'hi ha molts tipus en
funció del material principal de què es componen (formigons, ciments,
resines o poliuretà), encara que el paviment que més ha proliferat és el
conegut com a “microciment”, el qual s'utilitza principalment com a paviment
en locals comercials i com a element decoratiu en habitatges.
ENTORNPEU: és un element essencial a l'hora de revestir la llar, atès que
s’encarrega d'unir la paret i el terra. A més, permet la dilatació dels materials
que formen el paviment, amaga les imperfeccions i protegeix el cantó entre el
terra i la paret de les friccions i la brutícia. Poden ser peces ceràmiques,
d'alguna pedra natural com el granit, o de fusta.

KIT SISTEMA D'ANIVELLAMENT
BIGMAT

Per a la col·locació de paviments i revestiments
ceràmics. Inclou: 100 bases / 1 mm., 100 falques i
1 Bigmat swift tool. Preu Pot. 5381411

2
BOSSA CREUERA BIGMAT

2

Des:

Alta resistència. Preparada per a suportar lloses
pesades. Disponible des d’1 fins a 10 mm.
Consulteu disponibilitat i preu a la botiga.
Preu Bossa.

1,99€/bossa

3

3

14,95€/pot

CREUERA BIGMAT MULTIPOSICIÓ

Separador múltiple per a rajoles. Permet l'ús de 4
mides (1, 2, 3 i 4 mm.) de gruix en una mateixa peça.
Ús còmode i senzill. Pot de 125 unitats. Preu Pot.
5389183

ACCESSORIS / REVESTIMENT

5
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1

MANTENIMENT

7,99€/m

2

DE RAJOLES I JUNTES:

CONSERVA LA CERÀMICA COM EL PRIMER DIA
Els revestiments ceràmics són un dels materials amb més facilitat d'ús i menys manteniment,
si bé és convenient dur a terme, de manera periòdica, un manteniment
per allargar la vida útil del producte.

DES DE BIGMAT ET DONEM UNA SÈRIE DE CONSELLS PERQUÈ
ACONSEGUEIXIS MANTENIR LA CERÀMICA COM A NOVA.
• Neteja-la amb freqüència fent servir una baieta humida i una solució diluïda • Un cop t'asseguris que les rajoles estan totalment netes i seques, has d'aplicar,
de detergent. Para especial atenció a la possible aparició de taques (verdes
o negres), atès que pot fer que apareguin fongs a la rajola. També es pot
utilitzar lleixiu domèstic, sempre que abans t'hagis assegurat que no
afectarà l'acabat de la peça.

•
C

En cas que les rajoles tinguin taques o incrustacions, hauràs de fer servir
productes específics per eliminar-les.

2

6,99€/m

2

amb l'ajuda d'un corró, una capa d’emprimació específica que podràs trobar a la
botiga BigMat. Després, aplica-hi l'esmalt blanc o de color, el qual et recomanem
que sigui un esmalt a l'aigua perquè és més fàcil de netejar.

•

1
PAVIMENT VANGUARD GREY

Paviment interior. Gres pasta vermella. Aspecte modern i actual.
Tacte sedós. Fàcil de netejar. Mides: 45 x 45 cm.
Preu m2. 5382975

2
PAVIMENT MODEL NOVELDA
Interior. Pasta vermella, imitació marbre.
Mides: 47 x 47 cm. Preu m2. 5388732

Guarda alguna peça de recanvi del mateix model per si necessites canviar
alguna peça danyada i aquest model ja està retirat del mercat. No t'oblidis del
sòcol, del qual també et recomanem que guardis peces de recanvi per a
qualsevol imprevist que pugui sorgir.

3
PAVIMENT DE CIMENT GRIS

Paviment de pasta vermella. Ús interior. Mides: 47 x 47 cm.
Preu m2. 5388734

A BigMat et recomanem els següents:

M
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6,49€/m

5

6,49€/m

2

PAVIMENT RÚSTIC OLBA COTTO

CM

Pasta vermella. Ús interior. Mides: 33 x 33 cm.
Preu m2. 5382160

MY

3

CY

CMY

6,49€/m

2

K

5
PAVIMENT WOOD ARCE

2

Paviment de pasta vermella per a interior, imitació tarima
de fusta. Acabat semibrillant. Mides: 47 x 47 cm.
Preu m2. 5388733

6

DETERDEK 1 L (5391913)
Ideal per a l'eliminació de residus de la col·locació i residus
de juntes en base de ciment, fins i tot les additives. No desprèn
fums tòxics, respecta les juntes sense esquerdar-les i no fa
malbé els elements en alumini i acer inoxidable.

FILACLEANER 1 L (5391915)

FILAPS87 1 L (5391917)

Detergent neutre concentrat. Ideal per al manteniment
diari de totes les superfícies. Gran poder netejador. No
deixa residus.

Detergent desgreixador alcalí. Ideal per a la recuperació de
superfícies amb una quantitat important de brutícia orgànica.
Producte multifuncional: neteja, desgreixa i elimina les
taques segons l’ús.

Des: 9€ (també disponible 5 L.)

Des: 10€ (també disponible 5 L.)

PAVIMENT LAPONIA TAUPE

Paviment de pasta vermella, gràfica de fusta. Disponible en
color fusta natural. Consulteu a la botiga. Mides: 24 x 90 cm.
Preu m2. 5388253

7
PAVIMENT STOCKHOLM BEIX

Des: 18,30€ (també disponible 5 L.)

Pasta vermella. Estil de ciment. Ús interior. Mides: 45 x 45 cm.
També disponible en gris. Consulteu a la botiga.
Preu m2. 5388213

Amb el temps, la humitat i l'acumulació de brutícia, les juntes de les rajoles s'ennegreixen i poden arribar, fins i tot, a
desprendre’s. Per evitar aquests problemes, a BigMat tenim una sèrie de consells per a tu.
JUNTES NEGRES: per solucionar aquest problema, hauràs netejar-les amb
un líquid fabricat especialment per a aquesta funció i que et garantirà un resultat
òptim. Aquesta neteja cal fer-la de manera periòdica, però sense abusar-ne, atès
que les juntes es desgasten. En cas que no tinguis productes específics per a la
neteja de juntes, es poden utilitzar alternatives casolanes, encara que aquestes
opcions seran molt menys efectives.
JUNTES DETERIORADES: quan les nostres juntes estan molt gastades,
l'única opció és renovar-les. Per tal de fer-ho, pots trucar a un professional o
optar per fer-ho tu mateix seguint els següents passos:

1. Amb ajuda d'una espàtula o punxó, retira les juntes velles.
2. Quan les hagis retirat, elimina qualsevol rastre de pols, humitat i imperfeccions
fent servir un raspall i, finalment, aspira bé cada junta.

6

IDEES I SOLUCIONS

3. Crea una massa de morter per a juntes i aigua. Un cop preparada i amb l'ajuda
d’un aplanador de goma, omple totes les juntes estenent-la en diagonal
a les juntes i pressionant-hi sobre la massa.
4. Retira els excessos de massa sobre les juntes i espera uns 15-20 minuts.

PREU

PREU

En passar aquest temps, veurem que s'ha començat a endurir el morter perquè perd
brillantor. Neteja la rajola i la junta amb una esponja humida; així podràs deixar les
juntes iguals.

5. Finalment, deixa assecar el morter el temps que indiqui l’embalatge i, un cop
s'hagi endurit, fes una neteja final esbandint la zona amb un drap humit.
6. Ja que canvies les juntes, per què no els dones un aspecte nou? Hi ha tints

per a morter amb una gran varietat de colors, els quals, a més de millorar l'aspecte
de les teves rajoles, faran que s'embrutin menys. A més, pots combinar les rajoles
amb peces especials que donaran un altre aspecte a la teva habitació.

6

10,99€/m

2

7

6,99€/m

2
PAVIMENT

7
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1

12,95€/m

1

2

21,99€/m

2

2

PREU

PAVIMENT PORCELLÀNIC TÈCNIC MODEL
CEMENTI NATURAL MARENGO

PAVIMENT PORCELLÀNIC FUSTA
MERBAU ROURE

Massa rectificada. Ideal per a façanes ventilades o paviment
d'alt trànsit. Mides: 30 x 60 cm. Preu m2. 5383241

Paviment porcellànic estil fusta en color roure. Disponible
en color mel. Consulteu a la botiga. Mides: 23 x 120 cm.
Preu m2. 5387525

2
PAVIMENT PORCELLÀNIC BROOKLYN PERLA

2

Paviment slim estil de ciment. Mides: 30,3 x 61,3 cm.
Preu m2. 5381105

PAVIMENT RÚSTIC MODEL TIBER

3

Paviment porcellànic interior / exterior / antilliscant C3.
Mides: 33 x 33 cm. Preu m2. 5382861

PAVIMENT PORCELLÀNIC ARGENT GRIS
Paviment interior o exterior de zones cobertes. Porcellànic.
Mide: 50 x 100 cm. Preu m2. 5383032

3
PAVIMENT ATELIER BEIX

9,99€/m

M

Y

2

2

CM

Paviment gres d’estil fusta d'ús interior. Disponible en talp
i gris. Consulteu disponibilitat i preu a la botiga
Mides: 15,4 x 60 cm. Preu m2. 5391637

4

4

4

25,95€/m

2

3

16,99€/m

PAVIMENT SATYA BEIX

Estil petri d’última generació. Per a qualsevol habitació de la casa.
Disponible en color gris. Consulteu disponibilitat i preu a la
botiga. Mides: 60,7 x 60,7 cm. Preu m2. 5390298

2

Gran format rectificat. Disponible en fusta de faig. Consulteu
a la botiga. Mides: 19,5 x 120 cm. Preu m2. 5380675

CY

CMY

6

7
PAVIMENT BIGMAT PORCELLÀNIC
MODEL NOTEC. Paviment / revestiment porcellànic

Paviment de gres gruixut per a exterior.
Mides: 33 x 33 cm. Preu m2. 5383380

i antiglaç. Mides: 33 x 66 cm. També disponible en 33 x 33 cm.
Consulteu a la botiga. Preu m2. 5376646

7

6

7,99€/m

2

8

PAVIMENT

12,95€/m

Mate. Estil petri. Disponible en color light, cement i decorat.
Consulteu disponibilitat i preu a la botiga. Mides: 30 x 60 cm.
Preu m2. 5391394

PAVIMENT ANDÚJAR TERRA

2

6

6
PAVIMENT ALPHA BEIX

Paviment porcellànic. Mides: 25 x 100 cm.
Preu m2. 5391655

7,95€/m

2

Mosaic vitri amb acabat antilliscant. Ideal per a zones humides.
Disponible en diversos colors. Consulteu disponibilitat i preu
a la botiga. Mides: 2,5 x 2,5 cm. Preu m2.

4

PAVIMENT NOBUK NATURAL

3

21,99€/m

GRESSITE MALLA ANTILLISCANT

5

K

5

5

PAVIMENT BIGMAT PORCELLÀNIC
FOREST FREIXE

MY

2

1

1

C

10,99€/m

PAVIMENT MODEL SAGUNTO

Paviment de gruix de 12 mm amb acabat antilliscant.
Estil rústic amb color cuir. Mides: 33 x 33 cm.
Preu m2. 5379610

5

PREU

11,95€/m

2

4

22,95€/m

6,99€/m

2

Paviment porcellànic estil fusta per a exterior, antiglaç en
classe 3, antilliscant per a exterior. Mides: 45,6 x 45,6 cm.
Preu m2. 5383065

2

PREU

7

8
PAVIMENT EXTERIOR TEMPO

PREU

7

12,99€/m

2

2

PREU

8

13,99€/m

2

PAVIMENT

9
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COL·LECCIÓ SOFT GRIS

1

COL·LECCIÓ MOSCÚ GRIS

2

2

1

PREU

DE MOBLE HABIMAT
2 CONJUNT
LEYRE 80 BLANC
Format per: moble de bany Habimat sense potes blanc
de 80 cm. amb 2 portes i 2 calaixos, lavabo ceràmic blanc
de 80 cm. i mirall de 77 x 57 cm.
5382341 MOBLE LEYRE 80 BLANC
76€
5381240 LAVABO TUY 80 CERÀMIC
59€
5381241 MIRALL SIDNEY
19,99€
C

COL·LECCIÓ RHODAS GRIS

3

COL·LECCIÓ LENI BIANCO

4

CM

MY

CY

HABIMAT ZURIQUE
3 CONJUNT
60 ESTEPA
Format per: moble de bany Habimat color estepa de 60 cm.
amb 2 portes amb tancament amortit i un calaix, lavabo ceràmic
blanc de 60 cm. i mirall de 77 x 57 cm.
5391445 MOBLE ZURIQUE ESTEPA 60
65€
5391446 LAVABO TUY 60
48€
5381241 MIRALL SIDNEY
19,99€

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 INODOR STREET SQUARE BTW

Y

3

132,99€

229€

Format per: inodor dipòsit baix enganxat a la paret amb sortida dual
i alimentació inferior de doble polsador de 4,5/3 litres i seient fix.
5388931 INODOR STREET SQ BTW
90€
5378561 TANC BAIX STREET SQ
ALIMENTACIÓ INFERIOR
100€
5378562 SEIENT FIX STREET SQ
39€

M

154,99€

4 CONJUNT HABIMAT ARIADNE 855
Format per: moble de bany color roure aurora de 85,5 cm.
amb 2 calaixos i 1 porta, lavabo ceràmic blanc de 85,5 cm.,
aplic LED i mirall de 77 x 57 cm.
5391515 MOBLE HABIMAT ARIADNE
158€
COLOR ROURE
5391516 LAVABO IBERIA 855
95€
5383323 MIRALL GALIA 60x80 cm. V/H
50€
5388181 APLIC PANDORA LED 28 cm.
36€

PAQUET INODOR COMPLET HABIMAT

5 PARIS BY GALA

Format per: inodor sortida vertical, tanc d’alimentació lateral,
mecanisme d'interrupció i seient fix inclòs.
5390840

PREU

INODOR COMPLET HABIMAT
6 PAQUET
LONDRES BY GALA

Format per: inodor sortida vertical, tanc d’alimentació lateral,
mecanisme polsador doble i seient fix.
5390841

CMY

K

PREU

6
5

5

COL·LECCIÓ TRESOR GRIS

COL·LECCIÓ SMART BEIX

6

1

2

3

4

5

6

COL·LECCIÓ
SOFT GRIS

COL·LECCIÓ
MOSCÚ GRIS

COL·LECCIÓ
RHODAS GRIS

COL·LECCIÓ
LENI BIANCO

COL·LECCIÓ
TRESOR GRIS

COL·LECCIÓ
SMART BEIX

Revestiment en pasta vermella.
Fidel reproducció de marbre suau
en color i textura
Mides: 23,5 x 58 cm.
Preu m2.
5388232
REVESTIMENT
SOFT GRIS
10,99€
5388233
MOSAIC SOFT GRIS
12,99€

10

COL·LECCIÓ

De ciment amb tons suaus,
d'ambient fresc i relaxant.
També disponible en beix.
Consulteu a la botiga
Preu m2.
5388426
PAVIMENT MOSCÚ
GRIS 45 x 45 cm.
7,99€
5382289
REVESTIMENT
MOSCÚ GRIS 21,4 x 61 cm.
7,99€
5382290
DECORAT MOSAIC
MOSCÚ GRIS 21,4 x 61 cm.
8,99€

Petri suau. Amb detall i
profunditat gràfica. Pasta vermella.
Disponible en beix.
Consulteu a la botiga
Preu m2.
5383147
REVESTIMENT
RHODAS 25 x 75 cm.
13,99€
5383151
DECORAT RHODAS
25 x 75 cm.
15,99€
5383149
PAVIMENT RHODAS
45 x 45 cm.
9,99€

Monocolor blanc.
Pasta vermella. Disponible
en acabat mat i color beix.
Consulteu a la botiga.
Mides: 25 x 75 cm.
Preu m2.
5387846
REVESTIMENT
LENI BIANCO BRILLANT
11,99€
5387847
DECORAT
LENI/MESSINA BRILLANT
16,99€

Estil tèxtil.
També disponible
en marró, blanc i crema.
Consulteu disponibilitat
i preu a la botiga.
Mides: 23,5 x 58 cm.
Preu m2.
5389650
REVESTIMENT
TRESOR GRAFIT
10,95€
5389653
MOSAIC TRESOR
BLANC/GRAFIT
12,95€

115€

149€

4
by

by

339€

Revestiment i decorat.
Especial cuines, lavabos i banys.
Mides: 25 x 50 cm.
Preu m2.
5383034
REVESTIMENT
SMART BEIX
7,99€
5383036
DECORAT
NAXOS SMART
9,99€

CONJUNTOS DE BAÑO

11
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IDEES I SOLUCIONS

DUTXES
dissenys que enamoren

ASPECTE
DÓNA UN NOU

AL TEU BANY

2

CONSELLS PER TRIAR EL PLAT DE DUTXA
I MOBLE DE BANY

Avui dia, la dutxa i el moble de bany són els elements als quals hem de parar més atenció a l'hora de reformar
el bany. Per això, si penses a instal·lar-hi un plat de dutxa o canviar-ne el mobiliari, des de BigMat et volem donar
un cop de mà amb aquest article que de segur et resoldrà els dubtes que tinguis sobre aquest tema.

89,90€

3

149€

5
1

49€
49

4

6

189€

115€
8

159€

254€

C

7

M

Y

139,99€

CM

MY

CY

10

CMY

PLAT DE DUTXA

K

MIDA: el més important és tenir en compte les dimensions que té el teu bany.
Quan el bany és gran, pots optar per una forma quadrada o rectangular, amb la
qual cosa podràs gaudir d’una gran llibertat de moviment. Tanmateix, si el bany
és petit (menys de 3 m²), l'opció ideal és instal·lar-hi un plat de dutxa de forma
angular que et permeti col·locar-lo en algun cantó del bany. A la botiga BigMat
podràs trobar una infinitat de mides i models que s'adaptaran a les teves
necessitats.
ALTURA I SUPERFÍCIE: dos dels avantatges principals del plat de dutxa,
en comparació amb la banyera, són la seguretat i l'accessibilitat. Per això, el plat
de dutxa extraplà, amb superfície antilliscant i 3 cm d'altura, és l'elecció ideal.
MATERIALS: els plats de dutxa més comuns són els acrílics o els ceràmics,
els quals tenen molts avantatges, com ara una instal·lació fàcil o una alta
resistència (acrílics); també són fàcils de netejar i forts amb el pas del temps
(ceràmics). No obstant això, a mesura que el mercat evoluciona, els fabricants
busquen innovar tant en el disseny com en la funcionalitat i d'aquesta innovació
han sorgit plats de dutxa de càrregues minerals i resina, entre altres.
DISSENY: a tots ens agrada mantenir una coherència a l'hora de decorar
una casa i, per això, és vital que el bany i la resta d’habitacions de la casa
segueixin el mateix estil. Els plats d’imitació de fusta són perfectes per donar
un aspecte càlid i acollidor a la casa, mentre que un d'extraplà amb mampares
transparents serà una opció que hauràs de tenir molt present si busques un
estil minimalista i elegant.
Si el que més t’agrada és seguir les últimes tendències en interiorisme,
per a aquesta temporada et recomanem buscar plats de dutxa tallats a
mida, en els quals predominen els colors naturals i els acabats texturats.
12

IDEES I SOLUCIONS

MOBLES DE BANY
MOBLES DE BANY DE PARET: aquests mobles són una tendència en
la decoració de banys en els últims anys per diversos avantatges:

•

Fàcils de netejar. Atès que es troben suspesos, es poden netejar sense
dificultat les juntes del bany i el terra.

•

Atorguen a l’habitació una sensació de lleugeresa i d’amplitud.

MOBLES DE BANY AMB POTES: Evolució natural dels mobles amb
sòcol incorporat, és una alternativa si vols donar al teu bany un toc tradicional
i modern per igual. Entre les característiques més destacades, en trobem les
següents:

•
•

11

Punt de suport lleuger. Si al bany tens una paret que no suporta gaire pes,
el moble amb potes és ideal per a tu. Com que té el punt de suport repartit
entre les potes i la paret, no necessita gaire resistència.
Focus d'atenció. Per la gran presència visual d'aquest tipus de mobles, són
perfectes si necessitem crear un punt d'atenció al bany.
Gran emmagatzematge. Els mobles amb potes, depenent del model, solen
tenir tres calaixos o dos calaixos amplis, de manera que aporten un espai
d'emmagatzematge extra que sempre és benvingut.

9,99€

169€

Ideal per a banys petits. Aquests mobles alliberen molt d'espai entre el terra
i el lavabo, i permeten aprofitar-lo i optimitzar-lo, per exemple, per mitjà de
mobles d'emmagatzematge.

•

•

13

19,50€

9

12

92,50€

14,90€

1. PLAT DE DUTXA ATLAS. Plat de dutxa de porcellana.
Mides: 70 x 70 cm. Disponibles en altres mides. Consulteu a la botiga.
5372261

7. CONJUNT DE DUTXA TERMOSTÀTICA QUADRADA
Llautó cromat i acer inoxidable. Cartutx termostàtic de llautó. Braç flexible d'acer inoxidable.
Inclou tots els accessoris per al muntatge. 5387549

2. PLAT DE DUTXA HABIMAT ANDORRA
Plat de resina amb càrregues minerals alleugerides, extraplà, antilliscant.
Blanc pissarra. Mides: 100 x 70 cm. 5391243

8. CONJUNT DE DUTXA HABIMAT SANTORINI
Ruixador Ø 200 amb ròtula - anticalcari. Ruixador dutxa Syvari 3 funcions.
Braç flexible inox: 1,75 m. Monocomandament. 5387832

3. PLAT ACRÍLIC SEÚL. Plat de dutxa de 6 cm d'altura amb disseny
de punts en relleu antilliscant. Vàlvula de desguàs de 90 no inclosa.
Mides: 100 x 80 x 6 cm. 5382812

9. DUTXA TERMOSTÀTICA CRETA HABIMAT
Inclou ruixador de dutxa, d’una funció, braç flexible inox de 1,75 m i suport per a la paret.
5387829

4. CONJUNT SET G-1000 + NEW TEMPESTA
Format per: termòstat Grohtherm 1000 de dutxa 1/2" i conjunt de dutxa amb barra
New Tempesta II. 5391594
5. CONJUNT DE DUTXA TERMOSTÀTIC
HABIMAT MIKONOS. Ruixador Ø 200 amb ròtula - anticalcari.
Ruixador de dutxa 3 funcions (ACS). Braç flexible inox I = 1,75 m. Termostàtic.
Inversor integrat en l’aixeta. No extensible 5381625
6. CONJUNT DE DUTXA TERMOSTÀTICA RODONA
Inclou ruixador de dutxa d’una funció, braç flexible inox de 1,75 m i suport per a la paret.
5387548

10. DUTXA HIGIÈNICA PER A BIDET. Llautó, zinc i crom. Inclou dutxa
higiènica, braç flexible d’acer inoxidable de 150 cm. i suport en ABS. 5390316
11. DUTXA RUIXADOR RODAS HABIMAT
Dutxa ruixador amb 3 funcions i Ø 100 mm. 5387830
12. BRAÇ FLEXIBLE DE DUTXA NAXOS HABIMAT
Braç flexible de PVC platejat de 1,75 m. 5387831
13. TERMÒSTAT DE DUTXA GROHTHERM 800
Termòstat de dutxa 1/2 ". Límit de seguretat a 38 °C. Limitador de temperatura opcional
a 43 °C inclòs. Presa inferior per a braç flexible G 1/2". Vàlvules antiretorn. Ràcords en S.
5382878
DUTXES

13

CERAMICA CATALAN-18.ai

8

24/5/18

11:51

IDEES I SOLUCIONS

COL·LECCIÓ

TEBAS PRO

FES QUE LES AIXETES

LLUÏN

1 AIXETA MONOCOMANDAMENT
LAVABO TEBAS PRO HABIMAT

1

32,25€

CONSELLS PER A LA NETEJA

Si vols canviar la imatge del bany o la cuina, una bona neteja
de les aixetes pot ser de gran ajuda. Tot i això, els motius per
mantenir netes les aixetes no són només estètics, perquè si
l'interior de l'aixeta no és net, això afecta la fluïdesa de l'aigua

en sortir, la qual cosa pot causar problemes seriosos de
funcionament. Amb els consells que et dona BigMat a continuació, podràs mantenir les teves aixetes com el primer dia,
tant pel que fa a l'aspecte com al funcionament:

NETEJA EXTERIOR

NETEJA INTERIOR

•
•

Per acabar amb la calç, has d’agafar un raspall petit, un drap suau i, en
combinació amb un producte de neteja adequat per a l'aixeta, cal fregar-la
amb cura per evitar ratllar-la o fer-hi desperfectes. No facis servir productes
abrasius.

• L'aigua arrossega partícules petites que amb el pas del temps s'acumulen a la

Com dèiem, comprova que el producte de neteja és adequat per al tipus
d'aixeta que tens a casa: cromada o daurada.

•

Vés amb compte amb el desguàs de la dutxa o de la banyera. Sovint van
unides a la reixeta del desguàs i, si descargoles aquesta reixeta per
netejar-la, s’afluixarà. Has d’assegurar-te que, un cop acabis de netejar-la,
quedi ben subjecta, perquè sinó pot sortir-ne aigua i mullaràs el sostre del veí.

•

Per eliminar la brutícia que s'acumula a la reixeta, la forma més efectiva és
fer servir un element punxant petit, com una agulla. A més, hauràs de retirar
el filtre per poder-la eliminar amb més facilitat.

•

C

•

M

Y

CM

•

A continuació, passem a la base de l'aixeta. Per poder netejar-la, en tenim
prou amb un raspall de dents vell humitejat amb un líquid netejador de
banys, amb el qual hauràs de fregar-la suaument per poder treure la tosca,
la brutícia i les restes de sabó que s'hi hagin acumulat. Un cop hagis
acabat, cal esbandir-ho amb molta aigua i eixugar-ho amb un drap.

•

Quan vegis que l'aixeta brilla i lluu, per mantenir-la en aquest estat has de
netejar-la amb freqüència, evitar que l'aixeta degoti i revisar les volanderes
de goma per si cal canviar-les.

MY

CY

CMY

K

Les aixetes cromades són les que es mantenen netes i lluentes amb més
facilitat, perquè no hi ha cap risc a l'hora de netejar-les.
Quan l'aixeta del bany és daurada, cal tenir més precaucions i, per això,
et recomanem utilitzar un drap net amb aigua calenta.

6

2 AIXETA MONOCOMANDAMENT
BIDET TEBAS PRO HABIMAT

65€

Monocomandament bidet, amb airejador a la ròtula
i flexibles de 370 mm. 5388582

3 AIXETA MONOCOMANDAMENT
DUTXA TEBAS PRO HABIMAT

Monocomandament bany/dutxa, amb airejador i inversor
automàtic, inclou ruixador de dutxa, braç flexible inox
1,75 cm. i suport per a la paret. 5388584

4 AIXETA MONOCOMANDAMENT

BANY-DUTXA TEBAS PRO HABIMAT

2

reixeta de l'aixeta i, en conseqüència, n’empitjoren el funcionament. Aquesta
reixeta se situa abans de l'obertura de l'aixeta i serveix per filtrar l'aigua que
surt a l'exterior.

“A BigMat,
podràs trobar
les millors tendències
en aixetes
per a la llar.”

Monocomandament amb airejador i flexibles de 370 mm.
5388580

32,25€

Monocomandament dutxa, inclou ruixador de dutxa, braç
flexible inox de 175 cm. i suport per a la paret. 5388583

7

5 AIXETA MONOCOMANDAMENT
AIGÜERA TEBAS PRO HABIMAT

75,95€

Monocomandament aigüera, amb airejador, canella
conformada giratòria i flexibles de 370 mm. 5388585

COL·LECCIÓ

BAUEDGE

3

43,95€

GROHE
6 AIXETA MONOCOMANDAMENT

8

76,50€

LAVABO MODEL BAUEDGE

Monocomandament 1/2". Palanca metàl·lica. Cartutx
de discs ceràmics de 28 mm. Acabat cromat.
5377343

7 AIXETA MONOCOMANDAMENT
BIDET MODEL BAUEDGE

Monocomandament 1/2". Palanca metàl·lica. Cartutx
de discs ceràmics de 28 mm. Acabat cromat. Ròtula
orientable i cadena lliscant. Amb connexions flexibles.
5377351

4

52,95€

8 AIXETA MONOCOMANDAMENT
DUTXA MODEL BAUEDGE

9

Monocomandament 1/2". Cartutx de discs ceràmics
de 46 mm. Limitador ecològic de cabal. Presa inferior per
a braç flexible G 1/2"amb vàlvula antiretorn incorporada.
Ràcords en S.
5377354

92,50€

9 AIXETA MONOCOMANDAMENT
BANY DUTXA MODEL BAUEDGE

5

46,95€

Monocomandament 1/2". Cartutx de discs ceràmics
de 46 mm. Limitador ecològic de cabal. Presa inferior per
a braç flexible G 1/2"amb vàlvula antiretorn incorporada.
Ràcords en S. Inversor automàtic: bany/dutxa.
5377356

10 AIXETA MONOCOMANDAMENT
AIGÜERA MODEL BAUEDGE

Monocomandament 1/2". Cartutx de discs ceràmics
Longlife de 28 mm. Canella alta amb mousseur integrat.
Canella tubular giratòria. Giratòria 360°. Acabat cromat.
5391497
14
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10

119,90€
AIXETES

15

