
19,90€/m2

Barbacoa amb maó i formigó refractari. Graella metàl·lica de mides: 
52 x 30 cm. Bancada inferior al formigó. Formigó en color gris. 
Mides: 71 x 46 x 112 h cm.

Perfecta unió entre tecnologia i aspecte natural. Goya és una gespa 
suau i resistent amb una combinació de tons verds i beix, fidel reflex 
dels colors de la natura. Aporta un excel·lent balanç entre suavitat 
i recuperació.

Barbacoa Romana

Gespa artificial Goya 35 mm. Rotllo 2 x 25

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

Ceys Total Tech Blanc

185,00€

8,50€

Promoció vàlida de l’1 juliol al 31 d’agost de 2022 excepte fi d’existències o error tipogràfic. 
TOTS ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN I.V.A.

El teu 
estiu ideal
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ESTIU   I   BARBACOES

Gaudeix del
bon temps

Maó, formigó refractari i 
metall. Graella de canalons en 
acer inoxidable 304 (60x45cm 
- 2700 cm²). Dipòsit per a 
recollida de greix, en la graella. 
Àrea lateral per a combustió 
de llenya. Calaix amb base 
refractària, amb cendrer per 
a recollir cendres. Sistema 
d’elevació de la graella per 
manovella lateral, amb retenció.
Campana en metall. Repeu en 
maó i formigó.
Mides: 110 x 64 x 225h cm.

Barbacoa en maó i formigó 
refractari. Bancada lateral en 
maó i formigó. Braser metàl·lic 
amb calaix recull cendres. 
Barbacoa amb campana. 
Aigüera en acer inox + aixeta 
cromada. Graella metàl·lica de 
mides: 61 x 35 cm. Formigó en 
color gris.
Mides: 142 x 58 x 210h cm.

Barbacoa en maó i formigó 
refractari. Bancada lateral en 
maó i formigó. Braser metàl·lic 
amb calaix recull cendres. 
Barbacoa amb campana. 
Graella metàl·lica de mides: 
61 x 35 cm. Bancada completa 
amb aproximadament 70 cm. 
Mides: 142 x 58 x 210h cm.

Barbacoa en maó i formigó 
refractari. Graella metàl·lica de 
mides: 70 x 35 cm.
Bancada inferior en formigó.
Formigó en color gris.
Mides: 96 x 58 x 238h cm.

California XL Plus

Liz XL Plus
amb aigüera i aixetaLiz XL Plus

Mafra XL

519,00€

441,00€

473,00€

1.699,00€



ESTIU   I   BARBACOES

Barbacoa en maó i formigó 
refractari. Graella metàl·lica de 
mides: 52 x 30 cm.
Bancada inferior en formigó.
Formigó en color gris. 
Mides: 71 x 46 x 112h cm.

Braser metàl·lic amb calaix 
recull cendres.
Mides: 48 x 35 x 11 cm.

Barbacoa moderna en formigó 
blanc i gris, amb campana. 
Amb calaix recull cendres. 
Àrea apta per a carbó i 
llenya (àrea de combustió en 
ceràmica refractària d’elevat 
acompliment).  
Graella niquelada de mides: 
64 x 38 cm.  
Mides: 78 × 47 × 185 cm.

Barbacoa en formigó blanc 
i gris. Amb calaix recull 
cendres. Àrea apta per a carbó 
i llenya (àrea de combustió en 
ceràmica refractària d’elevat 
acompliment).  
Graella niquelada de mides:  
64 x 38 cm.
Mides: 78 x47 x 102h cm.

Romana Braser

Venit Flex Plus Hotte Venit Flex Plus

185,00€ 89,00€

421,00€579,00€



ESTIU   I   JARDÍ

Perfecta unió entre tecnologia i aspecte natural. 
Goya és una gespa suau i resistent amb una 
combinació de tons verds i beix, fidel reflex dels 
colors de la naturalesa. Aporta un excel·lent 
balanç entre suavitat i recuperació.

Màxima qualitat. Aspecte natural i realista. Alta 
durabilitat. 100% ocultació. Tractament anti raigs 
UV. Garantia 1000 KLY. Col·lecció “Jungle”.
Mides: 1 x 1 m. 100% polietilè.  
Pes unitari: 3.70 kg. 

Bordura de bambú groc de 30 cm d’alt per 1 m de llarg, cosit amb cordes de coco naturals. Producte 
100% artesà que aporta un toc de personalitat a l’ambient.

Màxima qualitat. Aspecte natural i realista. Alta 
durabilitat. 100% ocultació. Tractament anti raigs 
UV. Garantia 1000 KLY. Col·lecció “Jungle”.
Mides: 1 x 1 m. 100% polietilè.  
Pes unitari: 3.70 kg. 

Preto és una gespa d’aspecte molt natural que 
combina tons verds i beix i aporta un excel·lent 
balanç entre suavitat i recuperació. Ideal per a 
il·luminar zones fosques o coordinar-ho amb 
la vegetació del teu jardí… T’assegurem que no 
notaràs la diferència.

GESPA ARTIFICIAL GOYA
35 mm ROTLLO 2X25

 
JARDÍ VERTICAL HAWAII

BORDURA BAMBÚ NATURAL

 
JARDÍ VERTICAL AMAZONAS

GESPA ARTIFICIAL PRETO
25 mm ROTLLO 2X25

19,90€/m2 71,50€ 74,90€

15,90€/m216,90€

Preu 
estrella



ESTIU   I   JARDÍ

El jardí dels
teus somnis

Ocultació natural duradora amb canya de bambú 
sencera. Bona resistència, recomanat per a la 
separació d’ambients o de coberta de pèrgoles.

JARDINERA QUADRADA KIT (P+M+G). 
Tractament autoclau, interior amb feltre.
1 KIT format per:
1 unitat: 45 x 45 x 34 cm.
1 unitat: 55 x 55 x 39 cm.
1 unitat: 70 x 70 x 44 cm.

Ocultació natural amb canya nacional.
1 m d’altura x 5 m de llarg. Ideal per a la 
separació d’ambients o per a cobrir pèrgoles.  
Fabricat a Espanya.

JARDINERA RECTANGULAR KIT (P+M+G). 
Tractament autoclau, interior amb feltre.
1 KIT format per:
1 unitat: 80 x 30 x 30 cm.
1 unitat: 100 x 40 x 35 cm.
1 unitat: 120 x 50 x 42 cm.

Rotllo de malla antigespa de 2,07 m d’ample 
per 100 m de llarg, amb gramatge de 100 gr, 
recomanada per a cobrir els sòls abans de la 
col·locació de gespa artificial o àrids. També 
utilitzada en moltes aplicacions per al jardí.

Ecotraviesa de pi tractada en autoclau N-IV, amb 
un cant arrodonit per a realitzar bordures. 
Mida molt manejable i fàcil de col·locar.

BAMBOO MAX 100 x 300 18/21 mm

JARDINERA QUADRADA

CANYA PARTIDA NATURAL 1X5

JARDINERES RECTANGULARS

MALLA ANTIGESPA ROTLLO 
2,07x100M (207M2) 100GR (23)

ECOTRAVIESA BORADA  
MARRÓ 122x18X6  N-IV (60)

69,90€

189,90€

15,90€

209,90€

169,90€

14,90€



ESTIU   I   EINES ELECTROPORTÀTILS

Ref: DV18DAWCZ. Trepant amb 
percutor i tornavís de 18 V amb 2 
bateries de 2.0 Ah. Disseny modern, 
sota pes i dimensions compactes. El 
dispositiu té 22 nivells de control 
de parell, dues velocitats baixa/alta, 
rotació dreta/esquerra, fre elèctric 
que augmenta l’eficiència del treball, 
mànec antilliscant Soft Touch.

Ref: G13SB4Y3Z. La mini-amolado-
ra Hikoki compta amb una potència 
de 1.400 W, 11.500 revolucions per 
minut i una rosca eix M14x2. També 
compta amb un llarg de 299 mm, 
unes dimensions de 290 mm x 80 
mm x 110 mm, un diàmetre del disc 
de 125 mm x 22.23 (interior) i un 
pes de 2,3 kg.

Ref: DH24PMHWSZ. Martell SDS 
Plus de 3 maneres de 730 W amb 
portabroques intercanviable inclòs. 
El sistema de canal d’aire Hikoki 
dins del mecanisme del martell, 
aconsegueix fins a un 50% més de 
volum d’aire, la qual cosa redueix 
considerablement el desgast dins 
del cilindre. Aquest martell perfora-
dor ve a més amb un nou sistema de 
rodaments de boles que segella el 
greix i manté baixa la temperatura 
per a protegir la fusió de la coberta 
de l’engranatge.

Ref: DH26PB2WSZ. Martell SDS 
Plus de 2 maneres d’ús de 830 W 
amb 2,9 J. Posseeix dues maneres 
d’ús perforació i perforació amb 
percussió, sent un dels més ràpids 
de la seva classe. Gràcies al nou 
mecanisme de Hikoki que canalitza 
fins a un 50% més de volum d’aire, 
el martell combinat Hikoki redueix 
el desgast dins del cilindre, augmen-
tant d’aquesta manera la vida útil 
del martell.

Ref: DH18DPBWPZ. Martell SDS 
Plus de 18 amb 2 bateries de 5.0 Ah. 
Compacte i lleuger. La millor velocitat 
de treball de la seva classe. Arrenca-
da suau. Dues maneres de velocitat 
seleccionable. Dues maneres d’ús: 
trepat i trepat amb percussió. Amb 
2 bateries (5.0 Ah), carregador i 
stackable.

Ref: DV18DBSLWFZ. Trepant amb 
percutor i tornavís de 18 V amb 2 
bateries de 5.0 Ah. Aquest trepant 
combinat tornavís percutor a bate-
ria és perfecte per a treballs durs.

Ref: G18DBLWSZ. Radial de 18V 
amb 2 bateries de 5 Ah. Motor Brus-
hless sense escombretes de gran 
potència. És una mini-amoladora a 
bateria de grandària molt reduïda 
i ergonòmica que permet treballar 
amb una sola mà. Gràcies al seu 
sistema de fre elèctric i interruptor 
lliscant adequat per a un treball con-
tinuat, la mini-amoladora a bateria 
Hikoki deté la fulla en menys de 3 
segons quan es deixa de prémer el 
gallet. Això permet als usuaris pre-
venir accidents i treballar de manera 
molt més eficient.

Ref: H25PVWSZ. Martell Picador 
SDS Plus de 500 W 2,2 J. Sistema 
de protecció contra la picada en 
buit amb alta durabilitat. Baix nivell 
sonor i de vibració. Vari Lock que 
permet 8 posicions de cisellat. Ús 
continu en treballs lleugers de de-
molició, arrencar taulells, arrebos-
sats i realitzar petites regates.

Trepant percutor

Mini-amoladora

Martell perforador 
SDS-PLUS

Martell perforador 
SDS-PLUS

Martell SDS Plus
Trepant 
combinat tornavís

Mini-amoladora a bateria

Martell picador SDS Plus

Disseny lleuger
i compacte

419,90€

395,90€

445,90€

174,90€

149,90€ 349,90€

157,90€ 159,90€



ESTIU   I   CONSELLS PER A LA TEVA LLAR

Avantatges de la gespa artificial Posa a punt la teva piscina

Consells per a 
l’estiu perfecte

Si estàs pensant en posar gespa artificial al teu jardí, et comptem tots els 
seus avantatges i t’ajudem a triar el més adequat a les teves necessitats. 

• Aquest producte es ven al tall segons les mides que necessitis, o en rot-
llos. És per això que és apte per a tota mena d’espais, fins i tot en interior. 

• La instal·lació és molt fàcil, i la seva flexibilitat li permet adaptar-se a 
qualsevol tipus de superfície. 

• El manteniment és molt senzill, ja que no necessita reg, abonat, poda, ni 
insecticides. Únicament hauràs de dedicar-li una mica de temps i realitzar 
una neteja habitual per a mantenir la teva gespa en perfectes condicions. 

• També ofereix una gran resistència als agents climatològics més adver-
sos, així com una gran durabilitat. Els diferents models s’adaptaran a una 
necessitat d’ús moderat o intens. 

• L’àmplia varietat de textures i colors farà que trobis el més adequat per a 
tu. Alguns són molt realistes, no notaràs una gran diferència amb una 
gespa natural!

Amb l’arribada del bon temps, et recordem quin és el procediment per a 
preparar la teva piscina i poder gaudir-la. En el cas d’haver preparat la 
teva piscina a la fi de l’estiu anterior, únicament necessitaràs realitzar un 
tracta-ment de l’aigua, i revisar els filtres i mecanismes. No obstant això, si 
aquest no és el teu cas, necessitaràs seguir els passos detallats a 
continuació. 
• Neteja el fons de la piscina, cada dia durant una setmana, perquè les 

parets i el fons quedin lluents. 

• Revisa i neteja els filtres i reixetes. És fonamental perquè continuïn 
com-plint la seva funció i evitar obstruccions que puguin danyar-los. 

• Revisa també els mecanismes, com els reguladors i la bomba. Una 
vegada fet, és convenient deixar-los funcionar durant un dia, perquè els 
circuits quedin nets. 

• Hauràs de mesurar el pH de la piscina, i controlar que es mantingui en 
un nivell adequat. Existeixen diferents tipus de clor, segons les 
necessitats de la teva piscina. Ajuda’t d’algicides per a evitar l’aparició 
d’algues. Ja podràs gaudir de la teva piscina ideal!



ESTIU   I   PRODUCTES DE MANTENIMENT

El teu jardí,
a punt

Producte enriquit amb 
ceres naturals i oli de 
tung que s’absorbeix 
ràpidament formant 
una capa molt resistent 
d’agents climatològics. 
Protector renovador 
transparent que tracta 
el porus, sense alterar el 
color original.

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

Protegeix els sòls porosos 
de taques i agressions 
externes i neteja’ls amb 
productes específics per a 
una major durada. Els sòls 
d’exterior solen requerir 
de més cures i protecció 
en estar permanentment 
exposats al fred, llamps 
UV, pluja, humitat i intem-
pèrie.

Tractament hidrofugant 
líquid incolor que forma 
una barrera impermea-
ble a l’aigua i a la humitat 
i protegeix el suport de 
l’aparició de floridura, 
algues i taques verdes, 
així com brutícia en 
general.

Adhesiu de muntatge 
ideal per a pegar tot 
tipus de materials en 
interior i exterior de 
manera resistent i fàcil. 
Materials: porosos i no 
porosos, fins i tot superfí-
cies delicades i humides. 
També disponible en 
cartutx de 450g.

Elimina per complet 
les taques verdes en 
exterior. Producte 
professional d’alta efi-
ciència. Evita l’aparició 
de floridura i retenció 
d’aigua. Neteja en 
profunditat les taques 
verdes. Solució contra la 
humitat en exteriors.

Fórmula netejadora i 
desgreixadora profes-
sional que elimina la 
brutícia, taques i restes 
persistents en tot el 
mobiliari de plàstic, per-
sianes, fusteria d’alumini 
i altres suports de PVC.

Paso renovador teca llauna 1L

Ceys Total Tech blanc

Paso protector abrillantador i netejador terracota 1L

Aguastop hidrofugant 
amb antifloridura 5L

Ceys Montack 
inmediat tub 190g

Paso netejador taques verdes 1L Paso netejador plàstics i PVC 500ml

Adhesiu per a instal·la-
ció de gespa artificial 
especial per a petits tre-
balls de pegat, reparació 
i instal·lació. Aplicable 
en humit, màxima 
adherència i alta resis-
tència en dilatacions i 
contraccions, vibracions 
i impactes. Per a tots els 
materials i sobre qual-
sevol suport (formigó, 
goma, PVC...).

Ceys especial gespa artificial 1kg

12,70€

49,90€

14,30€

8,50€

12,24€

7,80€6,40€

7,90€

7,99€14,90€ 7,75€



ESTIU   I   PRODUCTES DE MANTENIMENT

Tauletes de 200 grams. Clor, antialgues, 
floculant, anticalç i mantenidor de pH.
Tractament complet per a piscines amb 
aigua molt dura o difícil.

Per a augmentar el pH 
de la piscina quan sigui 
inferior a 7.2 (Àcid). 
No conté productes 
càustics.

Producte algicida poc 
escumejant per al sa-
nejament i conservació 
de l’aigua de la piscina. 
Inhibeix la formació 
d’algues en la piscina.

Precipita la matèria en 
suspensió . No modifica el 
pH de l’aigua. Recomanat 
per a aigües tèrboles.

Quimiclor 5 efectes. Tauletes de 200 gr

Elevador PH 6Algicida QP 5 L Quimifloc PS líquid 5 L

La teva piscina, 
tot l’estiu perfecta

Alboral 10 és un excel·lent producte químic formulat per a per a realitzar 10 accions sobre l’aigua de la piscina i 
mantenir-la en perfecte estat:
• Anticalcària (és un poderós segrestant de calç).
• Algicida (combat tot tipus d’algues).
• Bacteriostàtic (inhibeix la reproducció bacteriana).
• Desinfectant (elimina microorganismes que poden produir malalties transmeses en l’aigua).
• Clarificant (confereix gran transparència a l’aigua).
• Mantenidor del PH (manté perfectament el nivell de PH estabilitzat durant més temps).
• Bactericida (elimina els bacteris de l’aigua).
• Estabilitzador (gràcies a la seva formulació és un gran estabilitzador de clor front llum UV).
• Abrillantador (confereix una alta lluminositat a l’aigua).
• Floculant (té una potent acció floculant).
•  Neteja.

Alboral 10

L’antigripal de la seva piscina. És un producte 
clorat amb acció súper ràpida i efectiva. És 
un potent desinfectant amb un major poder 
algicida, que el diferencia dels altres pro-
ductes. S’ha d’utilitzar: en onades de calor, si 
l’aigua està tèrbola o amb algues, després de 
tempestes i pluges o si la seva piscina té una 
afluència de banyistes major de l’habitual 
(posem per exemple que ha tingut convi-
dats a casa). Amb Choc Rápid recuperarà 
l’aigua de la seva piscina en un espai mínim 
de temps. *Aplicar en el got de l’aigua de la 
piscina.

Choc Rapid 1/2

29,90€ 8,60€

37,90€

10,95€ 13,90€ 12,90€



ESTIU   I   SISTEMES D’ANIVELLAMENT

Elegància
i resistència

Grapa d’arrencada
10/15 mm. 
1 caixa 24 bosses.

Calço 0,5 mm Calço 1 mm Calço 1,5 mm Calço 2 mm Calço 3 mm

Grapa Intermèdia
10/15 mm. 
1 caixa 18 bosses.

Grapa Omega
10/15 mm. 
1 caixa 30 bosses.

Grapa Z
1 caixa 30 bosses.

Els ancoratges o grapes de façana aplacada són un sistema de fixació
mecànica per a aplacats de façana sistemàticament mixt, aquells que
utilitzen de manera conjunta l’adherència i la fixació mecànica.

El calço per a sistema d’anivellament Peygran és una peça extremadament
resistent a la tracció per a poder ajustar peces de gran pes de manera
ràpida i efectiva. Disposa d’uns talls laterals que permeten que una vegada

Ancoratges per a façana aplacada

¡Consulta els preus en botiga!

Calço sistema anivellament (0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm)

forjat el morter puguem retirar-los de manera senzilla, amb un simple cop
lateral en el sentit de la junta.

Estan realitzades en acer inoxidable 361AISI. Gràcies a la seva utilització
evitarem el despreniment. També poden ser utilitzades per a aplacat amb
Calço pedra 80 uds 7,90€ pedra natural sistemàticament mixt.



ESTIU   I   SISTEMES D’ANIVELLAMENT

Peygran presenta els Plots XSP. Compten amb base auto-anivellant de fins a
un màxim de 3/5% (segons model), la qual cosa facilita la instal·lació.
L’autoanivellament en la base ofereix una major estabilitat gràcies a la
posició vertical del plot. Els models de major altura disposen d’un sistema de

XSP0 
Suport autonivellant
3% 21 - 27 mm.

XSP4 
Suport autonivellant
5% amb clau 57 - 80 mm.

XSP5 
Suport autonivellant
5% amb clau 80 - 120 mm.

XSP6 
Suport autonivellant
5% amb clau 120 - 160 mm.

XSP7 
Suport autonivellant
5% amb clau 160 - 200 mm.

XSP8 
Suport autonivellant
5% amb clau 200 - 245 mm.

XSP1  
Suport autonivellant
3% 27 - 33 mm.

XSP2 
Suport autonivellant
3% 33 - 40 mm.

XSP3 
Suport autonivellant
3% amb clau 40 - 57 mm.

bloc que ajuda a evitar possibles moviments indesitjats una vegada
finalitzada la instal·lació. Aquests inclouen també un doble sistema de
regulació d’altura que permet un ràpid muntatge i l’ajust amb el paviment
acabat sense aixecar la rajola.

El tascó Peygran s’ajusta en el 
calço de sistema d’anivellament 
amb el nostre alicate especial. Les
seves dents en forma de serra 
permeten que aquesta s’encaixi 
amb el calço de manera efectiva, 
no deixant-se anar durant l’endu-
riment. La base de la mateixa està 
totalment arrodonida, la qual cosa 
evita que es danyi el porcelànic en
retirar el sistema. Disponible en 
100 u, 300 u i 500 u.

Tascons sistema anivellament

Plots XSP suport autonivellant caixa 25 u

El calço per a pedra Peygran s’ha 
dissenyat especialment per a 
granit, pedra i marbre. Permet 
treballar gruixos d’entre 16 i 30 
mm. Ofereix major resistència que 
el calço normal, per a poder així 
ajustar formats pesats. Disponible 
en 80 u i 300 u.

Calço sistema anivellament (pedra)



Algicida QP 5 L

Producte algicida poc escumant per sanejar i conservar l’aigua de la 
piscina. Inhibeix la formació d’algues a la piscina.

10,95€

Trepant percutor

Ref: DV18DAWCZ. Trepant amb percutor i tornavís de 18V amb 2 
bateries de 2.0 Ah. Disseny modern, baix pes i dimensions compac-
tes. El dispositiu té 22 nivells de control de parell, dues velocitats 
baixa/alta, rotació dreta/esquerra, fre elèctric que augmenta 
l’eficiència del treball, mànec antilliscant Soft Touch.

157,90€

¡Segueix-nos!

www.suministrossantaperpetua.es

Exposició banys:
C/Pau Picasso nº 8 - local 10-11 
Telf: 93 560 24 78

Magatzem i exposició:
Carretera Sabadell a Mollet, km 5,4
Telf: 93 560 27 54

Exposició cuines: 
C/Pau Picasso nº3
Telf: 93 560 77 51 

¡Participa i guanya!
Dirigeix-te a les nostres xarxes socials i 
esbrina com participar en el sorteig 
d’una càmera deportiva.

Promoció vàlida de l’1 juliol al 31 d’agost de 2022 excepte fi d’existències o error tipogràfic. 
TOTS ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN I.V.A.

El sorteig es desenvoluparà durant el període de l’1 de 
juliol al 31 d’agost del 2022.

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

L’empresa Suministros Santa Perpetua, S.L., amb 
domicili en C/Pau Picasso nº 8 - local 10-11 , organitza 
amb finalitats promocionals el sorteig d’àmbit local, per 
als clients de l’empresa.

Suministros Santa Perpetua, S.L.

@suministrossantaperpetua
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