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Estàs a punt de prendre una de les decisions més importants de 
la teva vida, la que farà de casa teva la teva llar, en què t'esperen 
molts moments per viure, moltes experiències per recordar. 

A BAUHAUS estarem amb tu en tot el procés de renovació, 
assessorant-te des del primer moment, creant el teu espai a mida, 
encarregant-nos de tota la reforma i amb el millor finançament. 
Així és molt més fàcil, oi?

AMB TU DE PRINCIPI A FI

PAGA EN 3, 6, 12 Y 18 MESES 
SIN INTERESES NI COMISIONES.

12%
DE DESCUENTO SI ENCUENTRAS EL 

MISMO PRODUCTO MÁS ECONÓMICO
CLICK&COLLECT, COMPRA 

ONLINE Y RECOGE EN TU CENTRO
Paga en 3, 6, 12 i 18 mesos, sense interessos ni comissions

FINANÇAMENT A MIDA AMB EL 0% D'INTERESSOS  

*Tots els finançaments estan subjectes a l’aprovació de l’entitat financera Santander Consumer Finance, SA. 
Consulta’n les condicions al teu centre BAUHAUS.

assessorament projecte a mida desmuntatge instal·lació garantia de qualitat

Compta amb la millor companyia
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- La sèrie Eco té 8 models amb 33 acabats 
diferents. Escull el que més t'agradi entre una 
àmplia selecció de brillants, mats o laminats 
de fusta.

Sigui com sigui el teu 
espai, els nostres dissenys 
s'adapten a tot tipus de 
necessitats, com aquesta 
distribució en U sota 
sostre o altell.

3 mobles baixos
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble forn de 60 cm 
· Moble aigüera de 80 cm 
 de 2 portes 

3 mobles alts 
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble sobrecampana 

de 60 cm amb porta
· Moble de 80 cm de 2 portes

Columna
· Moble de 215 x 60 cm 
 amb 2 portes

QUALSEVOL
MOMENT 
ÉS UNA 
CELEBRACIÓ
Cada moment, cada esmorzar, cada salsa i cada 
sabor pot convertir-se en un record especial. 
Amb l'ambient Quadro t'esperen milers 
d'experiències. Tantes com t'atreveixis a viure-hi. 

- Un forn negre combinat amb inox pot donar a la teva cuina 
el contrast que estàs buscant. Perquè el negre combina 
amb tot allò que hi vulguis viure.

Consell

*Consulta’n les condicions al teu centre BAUHAUS. No inclou: electrodomèstics, aigüera, aixeta, sòcol ni taulell de cuina.

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Mod. 'QUADRO' Aniversari

Cuina exemple: 905 €* 

Fem la teva cuina a mida.

Sèrie 'Eco'

Finançament 0%, sense interessos ni comissions*

75,42 €/mes (12 mesos)  
Comissió 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 905 €

Tenim més de 400 tipus de paviments.
Aquest és el model 'ORSA'
Caixa de 1,22 m2 = 14,58 €.
25435818

11,95 €/m2
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- Gaudeix dels millors moments amb 
els teus gràcies a aquesta taula central 
incorporada a l'illa.

- Si vols qualitat aquesta és la teva tendència. 
 De fusta massissa i portes de 22 mm de
 gruix. Disponible en 7 models i 12 acabats 

diferents.

Aquesta solució està 
pensada per a grans espais, 
amb disseny en L i una gran 
illa central.

MODERNITAT 
I TRADICIÓ 
VAN DE BRACET

3 mobles baixos
· Moble de 40 cm amb porta i calaix
· Moble forn de 60 cm 
· Moble aigüera de 80 cm 

de 2 portes 

3 mobles alts 
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble sobrecampana 

de 60 cm amb porta
· Moble de 80 cm de 2 portes

Columna
· Moble de 215 x 60 cm 
 amb 2 portes

- Els electrodomèstics inox mat aportaran un 
ambient modern a la teva cuina. Les seves textures 
faran que la resta de la cuina guanyi presència.

Línies rectes, simples. Mobles amb motllures 
i tiradors clàssics. La tendència Tui conserva 
tocs de sempre, però mirant al futur, i acabats 
tradicionals amb textures úniques. Prepara't 
per viure com sempre ho has volgut, com mai 
ho has imaginat.

Consell

251 cm

60 cm 45 cm 66 cm 80 cm

*Consulta’n les condicions al teu centre BAUHAUS. No inclou: electrodomèstics, aigüera, aixeta, sòcol ni taulell de cuina.

Mod. 'TUI' Acabat os

Cuina exemple: 2.920 €* 

Fem la teva cuina a mida.

Sèrie 'Cottage'

Finançament 0%, sense interessos ni comissions*

162,22 €/mes (18 mesos)  
Comissió 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 2.920 €



ELEGANT 
EN CADA 
DETALL

Consell

- Interiors de 16 mm en blanc, gris o tèxtil 
hidròfug.

- Personalitza-la amb un dels 20 tipus de lacat 
per escollir a les portes.

- Amb mobles alts i baixos de 80 cm d'alt,
que permeten més capacitat 
d'emmagatzematge i són més ergonòmics.

3 mobles baixos
· Moble de 40 cm amb porta i calaix
· Moble forn de 60 cm 
· Moble aigüera de 80 cm de 2 portes 

3 mobles alts 
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble sobrecampana de 60 cm amb porta
· Moble de 80 cm de 2 portes

Columna
· Moble de 215 x 60 cm amb 2 portes

- Dedica una de les parets a mobles columna 
on col·locar-hi el forn, el microones o fins i tot 
armaris rebost. Tot a prop i tot més útil. 

Campana 
integrada
 al taulell  
de cuina.

Creat especialment 
si busques una 
distribució en L amb 
illa central, amb una 
paret d'armaris alts 
per aprofitar l'espai 
d'emmagatzematge.

Cada detall ens defineix. Cada color és una 
declaració de qui som. La tendència Mirto 
Aurum és la millor opció per aconseguir 
un ambient elegant i sofisticat.  
Els vostres millors moments s'ho 
mereixen, no ho creus?

6 *Consulta’n les condicions al teu centre BAUHAUS. No inclou: electrodomèstics, aigüera, aixeta, sòcol ni taulell de cuina.

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Mod. 'MIRTO AURUM'
Acabat moca i blanc

Sèrie 'Infinity'

Cuina exemple: 1.990 €* 

Fem la teva cuina a mida.

Finançament 0%, sense interessos ni comissions*

110,56 €/mes (18 mesos)  
Comissió 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.990 €



- Els mobles amples, baixos i amb calaixos 
et permeten accedir millor als utensilis de 
cuina. Perquè tenir-ho tot a mà és possible.

TAN NATURAL
COM TU

Consell

-   Els tiradors metàl·lics de color negre estil       
   “ungler” estan integrats en els mobles.

-   Colors tendència per tenir la cuina ideal.

La cuina és aquest espai on sempre 
t'has sentit tu mateix. Amb l'ambient 
Dintra donaràs aquest toc de naturalitat 
als teus moments a la cuina. Perquè 
perdre's entre fogons no havia tingut 
mai un sentit més meravellós.

3 mobles baixos
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble forn de 60 cm 
· Moble aigüera de 80 cm de 2 portes 

3 mobles alts 
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble sobrecampana de 60 cm amb porta
· Moble de 80 cm de 2 portes

Columna
· Moble de 215 x 60 cm amb 2 portes

Tenim més de 400  
tipus de paviments.  
T'atreveixes amb el 
'SOUTHAMPTON'?
Caixa d'1,42 m2 = 21,94 €
25945113

15,45 €/m2

Perfecta per a una distribució en paral·lel. 
Amb un lateral obert per comunicar la teva 
cuina amb el menjador i generar un espai 
diàfan.

7  *Consulta’n les condicions al teu centre BAUHAUS. No inclou: electrodomèstics, aigüera, aixeta, sòcol ni taulell de cuina.

Mod. 'DINTRA'
Acabat noguera i blanc porus fregat

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Sèrie 'Creative'

Cuina exemple: 1.265 €* 

Fem la teva cuina a mida.

Finançament 0%, sense interessos ni comissions*

70,28 €/mes (18 mesos)  
Comissió 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.265 €



En tots dos costats es poden incorporar 
persianes en substitució de les portes. 
Per protegir els prestatges de la pols i 
facilitar-hi l'accés.

8

Tria l'electrodomèstic que 
vulguis, els tenim tots.

- La distribució en U és ideal per crear un 
espai envoltant, aprofitant totes les parets 
i deixant un espai lliure de moviment a 
la part central.

- Frontal de les portes en acabat de 
color negre i blanc mat.

- Tiradors metàl·lics encastats en forma de J.

1

2



- Tria campanes extractores decoratives amb el frontal de vidre, 
preferiblement negre o blanca. Personalitat i disseny. Tot en un.

3 mobles baixos
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble forn de 60 cm
· Moble aigüera de 80 cm 

de 2 portes 

3 mobles alts 
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble sobrecampana 

de 60 cm amb porta
· Moble de 80 cm de 2 portes

Columna
· Moble de 215 x 60 cm 

amb 2 portes

UNA UNIÓ 
DE CONTRASTOS

Mod. 'GOLA'
Acabat blanc i negre

Consell

1  Microones Zanussi 

'ZSG20100XA' 25566161 189 € 
2  Combi americà  

Balay '3FA4660X' 1.232 €
3  Forn multifunció Zanussi 

'ZOB25602XU' 
26073026 285 €

4  Campana 'Thunder'  

Blanc. De 90 cm. 
25735165 299 €

9  

Dolç o salat? Tradicional o avantguardista? Fred o 
calent? I per què no tot? La tendència Gola està feta 
per a gent com tu, que entén que la vida són contrastos, 
i que no vol renunciar a res per viure la seva cuina a un 
altre nivell.

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

*Consulta’n les condicions al teu centre 
BAUHAUS. No inclou: electrodomèstics, 
aigüera, aixeta, sòcol ni taulell de cuina.

Sèrie 'Eco'

Finançament 0%, sense interessos ni comissions*

68,33 €/mes (15 mesos)  
Comissió 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.025 €

Cuina exemple: 1.025 €* 

Fem la teva cuina a mida.

3
4



Els blocs de vidre transmetran a la teva cuina 
un toc de llum clàssic i diferent.

Vols aquest espai perfecte 
per dinar-hi o xerrar-hi 
mentre cuines?

10

Tria l'electrodomèstic que 
vulguis, els tenim tots.

1

2

3



FES QUE LA TEVA 
CUINA BRILLI AMB 
LLUM PRÒPIA
Vesteix de daurat les teves millors ocasions, fes de 
la llum la millor inspiració per als teus plats. Amb 
l'ambient Volu faràs de mi l'espai més màgic i exclusiu 
de casa teva. Tot a mida, per descomptat.

- Els espais oberts i diàfans permeten més percepció de profunditat 
i lluminositat. 

Consell

1  Microones Electrolux 

'EMM20007OX' 

24655084 189 € 
2  Forn multifunció 

Electrolux 'EOC3430FOX' 
25570940 385 €

3  Campana Cata 'Beta 700' 
24367130 195 €

4  Monocomandament  

'ARK 938' 23934188 119,95 €

3 mobles baixos
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble forn de 60 cm 
· Moble aigüera de 80 cm 

de 2 portes 

3 mobles alts 
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble sobrecampana 

de 60 cm amb porta
· Moble de 80 cm de 2 portes

Columna
· Moble de 215 x 60 cm 

amb 2 portes

11  *Consulta’n les condicions al teu centre BAUHAUS. No inclou: electrodomèstics, aigüera, aixeta, sòcol ni taulell de cuina.

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Mod. 'VOLU'
Acabat Cartagena

Sèrie 'Creative'

Cuina exemple: 1.265 €* 

Fem la teva cuina a mida.

Finançament 0%, sense interessos ni comissions*

70,28 €/mes (18 mesos)  
Comissió 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.265 €

- La distribució en L és ideal per a una cuina 
espaiosa separada de la resta de l'habitatge. 
L'aigüera de doble pica queda en un cantó i 
permet un gran espai d'emmagatzematge 
en el moble inferior.

- Disponible de color noguera i blanc, disposa 
d'un tirador metàl·lic a la part superior 
de color negre.  Un toc minimalista i elegant.

4
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3 mobles baixos
· Moble de 40 cm amb porta i calaix
· Moble forn de 60 cm 
· Moble aigüera de 80 cm de 2 portes

3 mobles alts 
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble sobrecampana de 60 cm amb porta
· Moble de 80 cm de 2 portes

Columna
· Moble de 215 x 60 cm amb 2 portes

QUAN TOT
S'ATURA
Recordes la sensació de quan et descalces 
i la sorra del mar fa que tot quedi enrere?  
La tendència Mirto farà de la teva cuina un 
espai únic per a vosaltres, en què es trobaran 
xerrades i receptes, plats i idees. No és 
sensacional?

- Interiors de 19 mm en 15 colors disponibles.

- Destaca la robustesa de les seves portes  
(22 mm de gruix). Tria entre 20 colors 
d'acabat.

- La zona vertical està creada per allotjar-
hi tant electrodomèstics com espais 
d'emmagatzematge.

- La placa amb extractor incorporat és ideal per 
a estances amb sostres molt alts.

- El blanc pur és el color més demanat en taulells de 
cuina de material porcellànic, sintètics o de fusta 
massissa. Viure moments més purs ara és possible.

Consell 240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

*Consulta’n les condicions al teu centre BAUHAUS. No inclou: electrodomèstics, aigüera, aixeta, sòcol ni taulell de cuina.

Instal·la-hi l'última novetat.  
Aquesta inducció té un extractor 
incorporat que succiona el fum.

Mod. 'MIRTO TITANIUM' Acabat sorra
Sèrie 'Infinity'

Finançament 0%, sense interessos ni comissions*

141,11 €/mes (18 mesos)  
Comissió 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 2.540 €

Cuina exemple: 2.540 €* 

Fem la teva cuina a mida.

Taulell porcellànic de RAK 
Ceramics, model 'Calacatta'.
Tria entre una gran varietat
d'acabats.

NOU
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- Les plaques de cocció d'inducció són la millor 
alternativa si vols cuinar de manera ràpida, 
però conservant el gust de sempre.

3 mobles baixos
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble forn de 60 cm 
· Moble aigüera de 80 cm de 2 portes 

3 mobles alts 
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble sobrecampana de 60 cm amb porta
· Moble de 80 cm de 2 portes

Columna
· Moble de 215 x 60 cm amb 2 portes

UN REFLEX
DE TU
Sempre has volgut que la teva cuina 
reflectís, de manera fidel, qui ets i què 
vols viure-hi. L'ambient Mencia i  
la seva superfície, d'acabat brillant,  
són perfectes per fer-ho.  
Ara tot depèn de tu. Fantàstic.

Consell

La distribució en 
península amb funció 
de barra és la millor 
opció si vols passar 
més temps a la cuina.

- Amb campana extractora incorporada a  
l'estructura. Adaptable a totes les mides i 
estances.

*Consulta’n les condicions al teu centre BAUHAUS. No inclou: electrodomèstics, aigüera, aixeta, sòcol ni taulell de cuina.

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cm

Paviment 'Ouest' 
porcellànic antigel, apte 
per a interior i exterior.

Mod. 'MENCIA' Acabat Blanc i Curry
Sèrie 'Eco'

Cuina exemple: 885 €* 

Fem la teva cuina a mida.

Finançament 0%, sense interessos ni comissions*

73,75 €/mes (12 mesos)  
Comissió 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 885 €



No necessites un espai 
perfecte per a una cuina 
perfecta. Aquest ambient 
polivalent està pensat per 
treure tot el potencial a un 
espai reduït.

14

Tria l'electrodomèstic que 
vulguis, els tenim tots.

4

1

2



- Incorpora a la teva cuina vitrines i espais d'emmagatzematge 
oberts. D'aquesta manera donaràs més riquesa visual a l'estança. 

3 mobles baixos
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble forn de 60 cm
· Moble aigüera de 80 cm 

de 2 portes 

3 mobles alts 
· Moble de 40 cm amb porta
· Moble sobrecampana 

de 60 cm amb porta
· Moble de 80 cm de 2 portes

Columna
· Moble de 215 x 60 cm amb 2 portes

VIU LA MAR 
DE SENSACIONS
Crea un lloc on puguis sentir més del que has 
imaginat mai, on les aromes, les textures, els 
sabors tinguin una altra dimensió. Amb l'ambient 
Prima et submergiràs en mil i un moments. 
Prepara't per viure'ls tots.

Mod. 'PRIMA'
Acabat aiguamarina

Consell

Aquesta campana extractora 
és la mostra que el disseny 
no està renyit amb la 
funcionalitat.

Atreveix-te amb 
el paviment tipus 
escacs. Un toc 
informal i ple de 
personalitat.

1  Microones vidre negre Beko 

25906253 225 € 
2  Forn Beko 'BIE22302XD' 

25906208 229 €
3  Campana illa Turboair 'GIOIA' 

25648713 369 €
4  Monocomandament 'AURORA' 

23995875 49,95 €
5  Vitroceràmica Beko 

'HDCC32200X' 25242054 129 €

15  

*Consulta’n les condicions al teu centre 
BAUHAUS. No inclou: electrodomèstics, 
aigüera, aixeta, sòcol ni taulell de cuina.

240 cm

60 cm 40 cm 60 cm 80 cmSèrie 'Creative'

- La sèrie Creative té 3 models amb 10 
combinacions de colors.

- El model 'Prima' està disponible en acabats 
aiguamarina, sorra mat, blanc mat i gris fosc 
mat. 

Finançament 0%, sense interessos ni comissions*

83,06 €/mes (18 mesos)  
Comissió 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.495 €

Cuina exemple: 1.495 €* 

Fem la teva cuina a mida.

3

5



16 17  

El primer  
taulell de cuina
d'inducció 
invisible

El disseny avantguardista 
encaixa a la perfecció amb 
qualsevol espai, li dona classe, 
amplia l'horitzó d'opcions i 
converteix la teva cuina en un 
espai multifuncional.

Una taula de cocció per als 
amants de la cuina més 
exigents. Un avanç tecnològic 
que permetrà portar encara 
més lluny la creativitat 
culinària.

porcellànics
La duresa del material es 
caracteritza per una alta 
resistència al ratllat, la qual 
cosa li atorga la possibilitat de 
tallar i preparar els aliments 
directament al taulell de cuina, 
i així es deixen enrere les 
tradicionals taules de tallar i es 
redueix espai i temps.

60-240 °C

60-240 °C

60-240 °C

És hora de triar els elements que 
marcaran la diferència. Et recomanem 
la novetat 'Cooking RAK', amb els 
fogons integrats i només visibles 
quan estan en marxa o els taulells 
porcellànics si busques resistència i 
versatilitat.

Varietat de colors

TAULELLS DE CUINA

8 nivells  
de potència

Amb temporitzador

Amb comandament a distància

Control de 
temperatura

De pedra sinteritzada
D'un material 100% natural format per minerals 
provinents de granit, minerals de vidre i òxids 
naturals.

NOU
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T'oferim
el servei
del tall  
de fusta 
gratuït*

Et tallem la fusta 
adquirida a BAUHAUS 

Rústics
Taulells de fusta.  
Bambú i Rubberwood:  
2600 x 635 x 26 mm.
Roure, Bedoll i Faig: 
4000 x 800 x 38 mm.

Des de 30,38 €/m.l.

Resopal
Glacier Bay, Mountain,  
Mystic, Premium  
i Cinnamon: 
3650 x 600 x 38 mm.

Des de 26,05 €/m.l.

MDF
Fantasia blanca, vermella 
i negra. Vidre blau i negre: 
3600 x 620 x 38 mm.

Des de 34,75 €/m.l.

*Consulta condicions 
en el teu centre BAUHAUS.

Tria entre una gran 
varietat de taulers. 
Resistents a l'abrasió 
i als productes de 
neteja domèstics, 
són molt fàcils de 
mantenir

'Bambú' 
24510217 (130 €/peça)

50 €/m.l.

'Glacier Bay' 
21882032 (116,07 €/peça)

31,80 €/m.l.

'Fantasia' 
24472414 (125,45 €/peça)

34,75 €/m.l.

'Fantasia' 
24473374 (125,45 €/peça)

34,75 €/m.l.

'Fantasia' 
24468273 (125,45 €/peça)

34,75 €/m.l.

'Vidre' 
24468246 (125,45 €/peça)

34,75 €/m.l.

'Vidre' 
24468282 ((125,45 €/peça)

34,75 €/m.l.

'Mystic' 
20817022 (116,07 €/peça)

31,80 €/m.l.

'Premium' 
20822150 (116,07 €/peça)

31,80 €/m.l.

'Cinnamon' 
20822169 (116,07 €/peça)

31,80 €/m.l.

'Roure' 
22931308 (239 €/peça)

59,75 €/m.l.

'Bedoll' 
24449612 (195 €/peça)

48,75 €/m.l.

'Faig' 
22929756 (199 €/peça)

49,75 €/m.l.

'Rubberwood' 
24516367 (79 €/peça)

30,38 €/m.l.

'Mountain' 
20816861 (95,08 €/peça)

26,05 €/m.l.



'Brampton'
Canella alta giratòria.  
De paret. Crom, brillant.  
De llautó.  
24365541

54,95 €

MONOCOMANDAMENTS 
DE CUINA

'Winter'
Canella giratòria extraïble 
i flexible. Crom i negre. 
Suport per a mànec. 
Sistema d’obertura suau. 
24561996

79 €

canella extraïble de paret

l'elecció
de l'aixeta
Tria l'aixeta que s'adapti 
millor a les teves 
necessitats: de canella 
extraïble o de paret, 
vertical o horitzontal. 
Tria com vols l'aigüera 
per sobre o per sota del 
taulell de cuina.  
Una gran varietat  
de combinacions per 
crear una cuina a la  
teva mida. 'Careé'

Canella alta giratòria 
extraïble. Palanca lateral. 
Crom, brillant. Airejador 
reductor de cabal. De llautó. 
24981822

59,95 €

'Cento XL'
Canella giratòria extraïble. 
Crom, brillant.  
Dos tipus de raig.  
Estalvi d'aigua. 
23997677

183 €

Només a
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'Oke'
Canella giratòria 
horitzontal. Crom, brillant. 
Ideal per a aigüeres amb 
finestra. De llautó. 23996407

26,95 €

'Ecos L'
Canella alta giratòria. Crom, 
brillant. Elimina fàcilment 
les restes de calç. Estalvi 
d'aigua. 23999132

112 €

'Rustic'
Canella alta giratòria. 
Bronze, mat. Mesclador 
d'aigua amb dues manetes 
ceràmiques. 24563901

47,95 €

'Neckar'
Canella abatible. Crom, 
brillant. Amb sistema 
d’obertura de doble posició. 
De llautó. 24986474

81,95 €

'Gama'
Canella alta flexible.  
Crom i blanc. Disponible en 
diferents colors.  
25435386

62,95 €

'Oke'
Canella alta giratòria. Crom, 
brillant. Fabricada en llautó 
amb acabat cromat.  
23997552

34,95 €

'Palma'
Canella extra alta. Crom, 
brillant. Gran radi d'acció. 
Superfície de gran 
durabilitat. 20082529

39,95 €

'Osmosi'
Canella alta giratòria. Crom, 
brillant. Per a sistema de 
filtració d’aigua. De llautó.  
24959892

89 €

canella horitzontal

canella vertical

especials

Estil rústic

Flexible

Abatible

5 anys 
garantia

5 anys 
garantia

Doble  
monocomandament

'Start Loop'
Canella alta giratòria.  
Crom brillant.  
Funcionament suau.  
22491486

89,95 €

'Get'
Crom, brillant.
Lluentor duradora. 
Alta pressió. 
22156305

89 €

 A Bauhaus T'OFERIM MÉS de 150 models d'aixetes de cuina

Flexible



'Pio'
Amb pica rodona.  
Ø 51 cm. Crom. Instal·lació 
a sobre el taulell de cuina, 
moble de 60 cm. 24425694

54,95 €

'Okio'
Amb una pica i escorredor. 
43,5 x 78 cm. Crom.  
Instal·lació a sobre el taulell 
de cuina, moble de 50 cm. 
24426642

57,95 €

'SP792-2'
Amb dues piques. 50 x 79 cm. 
Crom. Instal·lació a sobre el 
taulell de cuina, moble de  
80 cm.  25302718

99 €

'LYG800'
Amb una pica.  
49,8 x 79,8 cm. Crom. 
Instal·lació a sobre el taulell 
de cuina, moble de 80 cm. 
26384782

129 €

'Dual Silver'
Amb una pica i escorredor.
85 x 44,5 cm.  Instal·lació  
a sobre o a sota el taulell  
de cuina, moble de 60 cm. 
26576464

275 €

'Hamburg'
Amb una pica.  
47,5 x 47,5 cm. Gris. 
Instal·lació a sobre el taulell 
de cuina, moble de 50 cm. 
24365833

179 €

'Berlín'
Amb dues piques.  
49,5 x 81,6 cm. Blanc.  
Instal·lació a sobre el taulell 
de cuina, moble de 80 cm. 
24367316

199 €

'Box Line 50'
Amb una pica.  
43,6 x 53,6 cm. 
Crom. Instal·lació a sota  
el taulell de cuina. 
25984976

179 €

'City 322'
Amb dues piques. 51 x 86 cm. 
Gelcoat. Gris. Instal·lació a 
sobre el taulell de cuina, 
moble de 90 cm. 
25935062

215 €

'Ambre'
Amb una pica. 48,5 x 48,5 cm.  
Gelcoat. Instal·lació a sobre o  
a sota el taulell de cuina,  
moble de 45 cm. 25933419

88,90 €

'UM50'
Amb una pica. 43,6 x 53,9 cm. 
Crom. Instal·lació a sota  
el taulell de cuina, moble de  
60 cm. 24437255

119 €

AIGÜERES l'aigüera  
que necessites
Tria la teva solució:

• Sobre o sota  
el taulell de cuina.

• 1 pica, amb o  
sense escorredor.

• 2 piques.
• Rodona o  

de línies rectes.
• Diferents  

materials.

d'acer inox

d'acer inox

acríliques

càrrega mineral

En diversos colors En diversos colorsEn diversos colors

Acer inox.
Diferents estils i 
solucions. Resistent 
als cops i a l'escalfor. 
Adaptable a totes les 
necessitats.

càrrega mineral
Dissenys innovadors. 
Possibilitat d'escollir 
entre tota la 
gamma de colors 
RAL. Resistència a 
l'escalfor.

acríliques
L'opció més resistent 
a les ratllades. Gran 
varietat de dissenys
i colors.

NOU

19  

En diversos colors En diversos colors

Doble  
monocomandament

 A Bauhaus T'OFERIM MÉS de 100 models   
d'aigüeres

  FES la TEVA COMPRA O RESERVA a WWW.BAUHAUS.ES



699 €199 €

'CSG 42009 DW'
• Forn i grill de gas 
 amb compartiment  
 inferior amb tapa 
 abatible.
• Tapa metàl·lica  
 esmaltada blanca.
• Amb 4 zones de  
 cocció.
• Mides: 
 50 x 50 x 80 cm.  
25240818

'GM 15310 DB'
• Forn multifunció  
 de 7 funcions.
• Temporitzador 
 electrònic amb 
 pantalla.
• Volum del forn 
 de 112 l.
• Amb 5 zones de  
 cocció amb un  
 cremador tipus wok. 
• Mides: 
 90 x 60 x 90 cm. 
25243020

59 €

'HDCG 32220 FX'
• Placa de cocció de 2 focs.
• Placa metàl·lica color inox.
• Amplada: 30 cm. 
24811549

210 €

'HIAW 75225 SL'
• 5 zones de cocció amb un  
 cremador tipus wok.
• Graelles de ferro fos.
• Mànecs frontals giratoris.
• Mides: 51 x 75 cm. 
25906235

Cristalgas 'CI 6021'
• Amb 3 zones de cocció amb  
 cremador i graelles esmaltades.
• Autoencesa i vàlvula  
 de seguretat.
• Mides: 51 x 59 cm. 
• 24811549

159 €

79 €

'BE9140X'
• Acer inoxidable.
• 4 zones de cocció.
• Vàlvula de seguretat.
• Mides: 58 x 51 cm.
24002398

I ara… A cuinar!
Prepara't per a crear  
les teves receptes preferides 
com sempre has somiat.  
Tria l'opció que millor va  
amb tu: de gas, vitroceràmica 
o d' inducció.

PLAQUES De gas

20

349 €

'SR60GHS'
• 4 zones de cocció amb 

comandaments frontals i 
autoencesa electrònica.

• Graelles de ferro fos.
• Mides: 45 x 60 cm.
24538884

210 €

Cristalgas 'ZGO66334BA'
• 3 zones de cocció amb 

comandaments frontals i 
autoencesa electrònica.

• Graelles de ferro fos.
• Mides: 50 x 58 cm.
25922523

244 €

Cristalgas 'ZGO66334BA'
• 3 zones de cocció amb 

comandaments frontals i 
autoencesa electrònica.

• Graelles de ferro fos.
• Mides: 45 x 59 cm.
25775781

Cuines de lliure instal·lació

 A Bauhaus T'oferim 5 anys DE GARANTiA en TOTS ELS APARELLS ELÈCTRICS I A MOTOR*

*Consulta condicions en el teu centre BAUHAUS.



263 €

333 €

395 €

Vitro '3EB715LR'
• 3 zones de cocció, una de 28 cm.
• Control de 17 nivells amb  
 bloqueig del panell de   
 comandaments.
• Temporitzador i 'Touch Control'.
• Potència 5,7 kW. 24002909

Inducció 'IZ 631'
• 3 zones de cocció, una de 28 cm.
• Detector de recipients i   
  indicadors d'escalfor residual.
• Temporitzador i 'Touch Control'.
• Potència 7,2 kW. 24889643

Inducció '3EB865FR'
• 3 zones de cocció, una de 28 cm.
• Control de 17 nivells amb  
 bloqueig del panell de   
 comandaments.
• 'Touch Control' i funció 'Sprint'.
• Potència 6,2 kW. 25239393

259 €

Inducció 'HII63400AT'
• 3 zones de cocció.
• Bloqueig del panell de   
 comandaments.
• Temporitzador i 'Touch Control'.
• Potència 5,9 kW. 25242045

399 €

Inducció 'PUJ631BB2E'
• 3 zones de cocció, una de 28 cm.
• Control de 17 nivells amb  
 bloqueig del panell de   
 comandaments.
• Temporitzador i 'Touch Control'.
• Potència 4,6 kW. 25428076

465 €

Inducció 'IKE63441FB'
• 3 zones de cocció,  
 amb el sistema 'FLEX'.
• Funció 'Hob2Hood' de control  
 automàtic.
• Control tàctil lliscant.
• Potència 7,35 kW. 26080178

COM TRIAR
UNA PLACA
Plaques de gas: el canvi de 
temperatura es produeix segons 
la mida de la flama. És una bona 
opció si cuines molt.

Que és el sistema 'FLEX': 

Plaques que detecten la 

grandària i la forma del recipient 

i escalfen exclusivament aquesta 

superfície. I a més, et permeten 

establir diferents temperatures 

per als recipients o la mateixa 

per a tota la zona.

Es tracta d'una solució ideal per 

a aquelles persones que fan un 

ús intensiu de la cuina i que els 

agrada cuinar diversos plats al 

mateix temps.

VITROCERÀMICA

INDUCCIÓ

21  

229 €

Vitro 'HIC63401T'
• 3 zones de cocció,  
 una de 27 cm.
• Indicadors d'escalfor residual.
• 'Touch Control'.
• Potència 5,7 kW. 25245503

199 €

Vitro 'ZEV6331BBA'
• 3 zones de cocció,  
 una de 27 cm.
• Indicadors d'escalfor residual.
• 'Touch Control' i doble  
 bisellament lateral.
• Potència 5,7 kW. 24000286

299 €

Inducció 'ZM6233IOK'
• 3 zones de cocció, una de 28 cm.
• Funció 'Power Booster' amb  
 bloqueig del panell.
• Temporitzador i 'Touch Control'.
• Potència 7,35 kW. 26073035

Un cop hagis decidit el tipus de 
placa, tria'n la mida segons el teu 
estil de cocció, espai disponible i la 
teva dedicació a cuinar. 

Ve
lo

ci
ta

t

Re
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os
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a 
en
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gè

tic
a

Inducció HHHH HHHHH HHHHH

Gas HHH HHHHH HHHH

Vitro HHH HHH HH

Amb el 
sistema 'FLEX'

Plaques d'inducció:  
és la manera més ràpida 
d'escalfar. Només s'escalfa la 
zona de cocció, i la resta de la 
superfície es queda freda que 
permet un estalvi de consum. 
A més, també és molt fàcil de 
netejar.

Plaques vitroceràmiques:  
amb una superfície llisa de vidre 
ceràmic sobre la resistència que 
genera l'escalfor. És una opció 
econòmica, fàcil de netejar i 
per a cuinar amb qualsevol 
recipient.

  FES la TEVA COMPRA O RESERVA a WWW.BAUHAUS.ES
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195 € 210 €

'BIE22101X'
• 6 programes de cocció.
• Volum del forn: 66 l.
• Controls mecànics.
• Acabat inoxidable.
25239047

'ZOB442X'
• 3 programes de cocció.
• Volum del forn: 60 l.
• Controls mecànics.
• Acabat inoxidable.
25566170

'3HB4331X0'
• 7 programes de cocció.
• Volum del forn: 71 l.
• Comandaments escamotejables.
• Acabat inoxidable.
26045034

multifunció

pirolítics

225 €

'HBB 510'
• 3 programes de cocció.
• Volum del forn: 76 l.
• Controls mecànics.
• Sistema de neteja 'Hydroclean'.
24902355

465 €

'HBA5740R0 SERIE4'
• 7 programes de cocció.
• Volum del forn: 71 l.
• Controls mecànics.
• Acabat inoxidable.
26045016

425 €

'BPS331120M'
• 8 programes de cocció.
• Volum del forn: 71 l.
• Comandaments escamotejables.
• Acabat inoxidable.
25565618

385 €

'EOC3430FOX'
• 9 programes de cocció.
• Volum del forn: 72 l.
• Comandaments escamotejables.
• Acabat inoxidable.
25570940

335 €

'EZC2430AOX'
• 9 programes de cocció.
• Volum del forn: 57 l.
• Comandaments escamotejables.
• Acabat inoxidable.
25570959

'SF6381X'
• 6 programes de cocció.
• Volum del forn: 70 l.
• Controls mecànics.
• Acabat inoxidable.
26119966

345 € 440 €

A A

'CM 760 AS BK'
• 5 programes de cocció.
• Volum del forn: 50 l.
• Controls mecànics.
• Acabat inoxidable.
24293086

245 €

A

A AA+ A+

259 €

'CCH850DXG'
• 8 programes de cocció.
• Volum del forn: 58 l.
• Comandaments escamotejables.
• Acabat inoxidable.
24658551

A

A

Per al teu forn, tria entre 
multifunció si t'encanta cuinar, 
un de pirolític autonetejable 
per portar la teva cuina a un 
altre nivell. 

Aromes, sabors i, per què no, 
disseny. Les campanes són un 
element que pot aportar al teu 
espai aquest toc diferent, ja 
siguin de paret, en forma de T, 
verticals o inclinades.

FORNS I 
CAMPANES

AA

 A Bauhaus T'oferim 5 anys DE GARANTiA en TOTS ELS APARELLS ELÈCTRICS I A MOTOR*

*Consulta condicions en el teu centre BAUHAUS.
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199 €

275 €'Kitty NG'
• Cap. extracció màx.: 625 m³/h.
• Comandaments 'Touch Control'.
• Dos llums LED.
• Amplada: 59,8 cm.
• Classificació energètica B.
24859938

'Digita'
• Cap. extracció màx.: 
 620 m³/h.
• Comandaments 
 'Touch Control'.
• Dos llums LED de 2,5 W.
• Amplada: 69,8 cm.
26572408

paret
A

129 €

'Deco'
• Cap. extracció màx.: 550 m³/h.
• Panell polsador mecànic.
• Dos llums halògens de 40 W.
• Amplada: 60 cm.
• Classificació energètica E.
26531560

NOU

75 €72 €55 €

'Vertice'
• Cap. extracció màx.: 272 m³/h.
• Panell selector lliscant.
• 1 llum LED de 3 W.
• Amplada: 60 cm.
• Classificació energètica D. 
26557043

'TL 6310'
• Cap. extracció màx.: 332 m³/h.
• Panell polsador mecànic.
• Dos llums halògens.
• Amplada: 60 cm.
• Classificació energètica E.
 24902504

'Tilly'
• Cap. extracció màx.: 165 m³/h.
• Panell selector lliscant.
• 1 llum halògen de 28 W.
• Amplada: 60 cm.
• Classificació energètica D.
24827087

encastades

179 €

'TT26'
• Cap. extracció màx.: 581 m³/h.
• Panell polsador mecànic.
• Dos llums LED de 3 W.
• Amplada: 59,8 cm.
• Classificació energètica C.
26557025

NOU NOU

Illa

899 €729 €

'Opera'
• Cap. extracció màx.: 647 m³/h.
• Panell polsador mecànic.
• Dos llums LED de 3 W.
• Amplada: 43 cm.
• Classificació energètica C.
26561868

'Monte Napoleone'
• Cap. extracció màx.: 603 m³/h.
• Panell polsador mecànic.
• Dos llums LED de 3 W.
• Amplada: 43 cm.
• Classificació energètica C.
 26572426

Grup filtrant

105 €

'LEI C'
• Cap. extracció màx.: 368 m³/h.
• Panell polsador mecànic.
• Dos llums LED de 3 W.
• Amplada: 53,5 cm.
• Classificació energètica D.
26556989

NOU

149 €

paret

'Norma'
• Cap. extracció màx.: 368 m³/h.
• Panell polsador mecànic.
• Dos llums LED de 2,5 W.
• Amplada: 60 cm.
• Classificació energètica D.
26572435

NOU NOU NOU

  FES la TEVA COMPRA O RESERVA a WWW.BAUHAUS.ES
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Mecanisme 'Racó'
Accessori de racó d'extracció total. Per a moble 
de 90 cm. Vàlid per a l'obertura de porta tant a la 
dreta com a l'esquerra.  
25124976

215 €

Mecanisme 'Racó'
Joc de 2 safates semicirculars per a raconers. 
Totalment extraïbles. Amplada mín. 80 cm. 
Profunditat mín. 47 cm. Amplada mín. de la 
porta: 40 cm. 25126945

59,95 €

Cistell penjant 'Wenko'
Cistella superior d'altura regulable.  
De metall amb recobriment cromat.  
Llarg. x ampl. x alç.: 12,5 x 47 x 32 cm 
24050494

23,55 €

Organitzador amb peus 'Linus'
Transparent. Amplia la superfície 
d'emmagatzematge en els armaris. Fàcil de 
muntar. Alta qualitat. Plegable. Fabricat amb 
plàstic de gran resistència. 25747276

14,95 €

Porta-rotlles de paret 'Affix'
Porta-rotlles de cuina adhesiu. Fabricat en acer 
cromat. Disseny atractiu. Fixació sense perforar. 
Fàcil de muntar. 
25755428

15,95 €

Organitzador de plats 'Fusta'
Disponible en diferents mides adaptables a 
qualsevol calaix. Tindràs tots els plats ben 
organitzats i protegits a l'abast. 
25123362

55,50 €

Cistella per a prestatge 'York'
D'acer. Amb ganxos per penjar als dos costats 
sobre qualsevol prestatge. Llarg. x ampl. x alç.:  
25,4 x 31,8 x 14,5 cm 
25748640

14,95 €

Organitzador 'Doble'
Fabricat amb acer. Es pot girar 360 graus.
És ideal com a prestatge de 2 pisos per a la cuina.  
Llarg. x ampl. x alç.: 26,5 x 26,5 x 15,5 cm.  
24058902

15,35 €

Fusiona't amb l'espai.  
Tria l'organització més pràctica i 
atractiva per aconseguir la cuina 
que sempre has somiat: taules 
i cadires si tens espai per gaudir 
dels esmorzars. 
T'esperen una infinitat de 
moments per viure. 
Per què esperar?

ACCESSORIS 
DE CUINA
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Protector de paret 'Lovely Place'
Fabricat amb vidre de seguretat de 6 mm.  
Fàcil de netejar. 90 x 65 cm. 25232213

89 €

Protector de paret 'Deco 430'
Fabricat amb vidre de seguretat de 6 mm.  
Fàcil de netejar. 90 x 65 cm. 24367361

89 €

Placa de protecció de vidre
Fabricada amb vidre trempat de 4 mm. 
Amb 4 peus antilliscants. 30 x 52 cm. 24057972

32,95 €

Protector de placa de cocció
Apte per a cuina de gas o vitroceràmica. D’acer 
inoxidable. 52,5 x 60,5 cm. 24058382

36,95 €

Escorreplats enrotllable
S'enrotlla fàcilment. D'alumini inoxidable amb 
silicona resistent. 28 x 47 x 1 cm. 25764239

19,95 €

Protector de paret 'Deco 521'
Fabricat amb vidre de seguretat de 6 mm.  
Fàcil de netejar. 60 x 65 cm. 24367042

69 €

Protector de paret 'Fresh & Healthy'
Fabricat amb vidre de seguretat de 6 mm.  
Fàcil de netejar. 60 x 65 cm. 25241787

69 €

Escorreplats per al taulell de cuina
Acabat cromat. Fàcil de muntar. Incorpora safata 
per recollir gotes i cistell per a coberts.  
Gran capacitat d'emmagatzematge.   
Mides: 47 x 32 x 22 cm.  
24058577

29,95 €
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Cubell 'Venus'
3 x 8 l. Groc / verd / negre. 
Sistema d'extracció manual. 
Instal·lació a l'esquerra o a la dreta.  
20202770

59,95 €

Cubell 'New Icon'
De 30 l. Acabat d’acer mat. Fàcil 
de netejar amb galleda interior 
extraïble. Tancament a prova d'olors. 
25096932

69 €

Balança 'Healthy Eating'
Multicolor. Fabricada amb vidre 
trempat de 6 mm. Disponible amb 
diferents decorats. Inclou pila. 
25800285

23,45 €

Carro de cuina 'Inox'
37 x 67 x 76 cm. Fabricat amb fusta. 
Superfície recoberta de metall 
inoxidable. Amb 4 rodes. 25800285

67,90 €

Carro de cuina 'Bambú'
37 x 67 x 76 cm. Fabricat amb 
fusta. Superfície recoberta de paper 
imitació bambú. Amb 4 rodes. 
24059987

62,90 €

Cubell 'Vinca'
De 42 l. Platejat. Metall. 
Obertura amb sensor.
26483883

75 €

Balança 'Essential'
Superfície de vidre. Digital. 
Gran capacitat. Fàcil de manejar. 
Pantalla sempre visible.  
25476491

24,95 €

CUBELLS  
DE CUINA

BALANCES DE CUINA

CARROS DE CUINA

Balança 'Digital'
Digital. Gran capacitat. Fàcil de 
manejar. Pantalla sempre visible. 
25476482

26,95 €

Només a
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1  Taula 'Pisa'
Tauler MDF lacat blanc mat.  
Potes còniques de fusta de faig 
amb suports reguladors metàl·lics. 
Estructura metàl·lica, acabat blanc. 
Mides: 120 x 80 cm. 25433645

158 €

2  Cadira 'Elba'
Potes obliqües i robustes de fusta  
de faig en color natural.  
Respatller i seient en polipropilè 
brillant mat, coixí de pell sintètica.  
Disponible en negre. 25446917

57 €

3  Seient 'Lounge'
22415671 

24,95 €
4  Seient 'Slim'

26241221/26238685

11,25 €

Base  
per a tamboret 'Venus'
De 45 cm. Acabat crom o acer. 
22415750/22512767

Des de 33,95 €

Tamboret 'Nico'
De polipropilè acabat blanc o negre. 
25775790/25775806

95 €

Taula 'Dana'
Obertura abatible amb suport 
automàtic. Suport metàl·lic.  
Mides tancada: 80 x 10 cm.  
Oberta: 80 x 60 cm. 
25442076

159 €

Taula 'Alba 70'
Tauler de vidre blanc de 4 mm i 
taulers de 15 mm. Estructura i potes 
de metall de color alumini.  
Mides: 110-170 x 70 cm.
25773873

275 €

Taula 'Karina 60'
Tauler de vidre blanc òptic de  
10 mm. Estructura i potes de metall 
de color alumini.  
Mides:  100-160 x 60 cm.
25433681

346 €

Cadira 'Lara'
Potes de fusta de faig de 
color natural amb subjeccions 
metàl·liques. Respatller i seient de 
polipropilè negre o blanc.  
25439069/25442058

37 €

Cadira 'Laura'
Estructura metàl·lica. Pintura epoxi.  
Respatller i seient de polipropilè 
blanc brillant. 
25433636

79 €

TAULES I CADIRES DE CUINA
1

2

3

4
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'KASTER Grafit'
Caixa d'1,44 m2 = 15,77 €.
24775618

10,95 €/m2
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LA DISTINCIÓ 
NO TÉ COLOR

- Els mobles suspesos generaran un espai més obert, deixant el sòl 
del teu bany lliure d'obstacles.

Consell

29  

Atreveix-te a donar-li un toc de negre al teu bany.  
La tendència Black està creada per a gent com tu,  
que no creu en convencionalismes, i sí en noves 
maneres d'entendre l'espai. Tot, sense renunciar a una 
elegància que mai haguessis imaginat per al teu bany.

1  Moble de bany 'Dune' 
de 120 cm de color polar i 
tovalloler negre mat. Amb 
2 calaixos d'extracció total 
i tancament esmorteït.  
26535003 299 €

2  Lavabo 'Zeppelin' 120 cm 

negre mat. 26585123 195 €

3  Mirall LED 'Astro'  
120 x 80 cm amb encesa  
'Touch' i antibaf.  
25096899 265 €

4  Aixeta de lavabo 'Roma' 
negra. 25837034 62,95 €

5  Anella tovallola 
'Soul Black' 25171361 33,95 €

6  Cistella multiús  
'Classic-L Black'.  
De 50 l. 116272/  39,55 €

7  Pack WC 'Turín'. De color 
negre amb tapa extraplana. 
26057978  389 €

8  Plat de dutxa de càrrega 
mineral 'Extra Flat'  
160 x 70 cm. 24440642 355 €

9  Walk-in dutxa  
'Screen Black Chess'.  
De 100 x 195 cm. 
116895/  310 €

10  Conjunt de dutxa 'Roma'. 
De color negre. Amb aixetes 
monocomandament.  
25841062  169 €

Joc de peus de color negre mat.  

 26535100 69 €

7

8

9

'KASTER beix'
Caixa d' 1,44 m2 = 15,77 €.
25482896

10,95 €/m2
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TORNA a  
TROBAR-TE
Per fi tens un espai per a perdre't i trobar-te 
amb tu mateix. L'ambient Bosc està dissenyat 
per a fer del teu bany molt més que un espai, 
una experiència envolupant on sentir-te en 
harmonia. Ens perdem junts?

- Tria línies rectes per les aixetes del teu bany per a 
donar-li un toc de disseny i pensa en el color que 
millor combini amb el teu espai.

Consell

1  Moble de bany 'Briseis' de 80 cm de color 
blanc. Amb 3 calaixos d'extracció total i tancament 
esmorteït. 26085687 319 €

3  Lavabo porcellana 'Titan' 24231794 39 €

5  Mirall LED 'Urano 80' 26610423 235 €

4  Aixeta lavabo 'Neckar-X'  25973239 89 €

2  Tovalloler pivotant 'Martins' 24534183 21,95 €

11  Escombreta 'Martins' 24532479 19,95 €

12  Porta-rotlles 'Martins' 24536161 16,95 €

8  Penjador 'Martins' 24537827 9,95 €

13  Pack Wc 'Eos' Roca 24026459 249 €

14  Bidet Wc 'Eos' Roca 24029722 99 €

15  Aixeta bidet 'Neckar-X' 25973257 89 €

10  Banyera exempta 'Tao' 21300923 995 €

9  Aixeta banyera 'Lissabon' 20489537 299 €

7  Plat de dutxa 'Extra-Flat'. De càrrega 
mineral 170 x 80 cm. 24442408 429 €

6  Conjunt de dutxa 'Oslo'
Ruixador d'acer inoxidable de 25 cm. 
Aixeta monocomandament i suport de 
dutxa. 24566919 169 €

1

5

4

11

12

13

14

15

7

10

9

6

8

3

2
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Menys
és més
Sempre li has donat valor a l'essencial. 
La tendència Sofia està pensada des del 
minimalisme per a maximitzar el teu espai
i els moments que viuràs en ell.
Per què vols més si ja ho tens tot?

- Els accessoris de bany en cromatge, mat o negre, 
combinaran amb qualsevol espai.

Consell

1  Moble de bany  'Sofia' 80 cm de color gris mat. 
Amb calaix de gran capacitat i tancament esmorteït. 
Disposa d'un calaix interior organitzador. 
26578363 239 €

6  Mampara frontal 'Aktual Spazio'. 
De 160 x 150 cm. 2 panells fixos  
i 2 portes corredisses. 116895/  353 €

2  Lavabo 'Zeppelin' de color blanc. 25017793 99 €

5  Mirall LED 'Face'. De 70 cm. 26609670 175€

3  Aixeta lavabo 'Fiyi'. 25837043 65 €

4  Tovalloler barra 'City' De 30 cm. 25661613 49,95 €

8  Porta-rotlles amb tapa 'City'. 
25662014 49,95 €

7  Porta-tovalloles 'Inox'. 
60 x 24 x 13 cm. 24006442 29,95 €

9  Conjunt Wc 'Rom' 
Format per tassa Wc  'Rom'  
23593923 215 €

1

2 4

8

9

6

5

3

7

'REAVES CONCEPT'
Caixa d'1,23 m2 = 17,16 €.
26079130

13,95 €/m2
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3

'PALATINA'
Caixa d' 1,22 m2 = 13,36 €.
25501454

10,95 €/m2
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EN LÍNIA 
AMB TU

- El plat de dutxa és 
l'espai més important. 
Tria una opció de grans 
dimensions per a una 
millor experiència.

Consell

33  

Fes que cada línia parli de qui ets. L'ambient Line està 
pensat per a fer créixer les teves experiències en el bany. 
Perquè cada aresta, cada corba i cada traç estan pensats 
per a tu.

2  Pica de porcellana 
'Stein Calacatta' 6 mm. 
116751/ 215 €

3  Mirall LED 'Eyra' 100 x 80 cm.  

Amb encesa Touch. 26614346  279 €

4  Aixeta lavabo Hansgrohe 'Talis S100' 
25902765 199 €

5  Tovalloler barra 'Rubik' Roca
De 40 cm. 24322096 51 €

6  Dosificador paret 'Rubik' Roca
24324126 52 €

7  Vas paret 'Rubik' Roca
24324311 35 €

8  Escombreta paret 'Rubik' Roca
24322777 55 €

9  Pack WC 'Marsella'
25282661 199 €

10  Plat de dutxa 'Creativskin'
140 x 80 cm. 118482/  779 €

11  Mampara frontal dutxa 'Basic'
1 panell fix i 1 porta corredissa.  
De 140 x 195 cm. Perfil d'alumini 
crom. 116895/  336 €

12   Conjunt de dutxa encastat 
'Volga' amb ruixador encastat d’acer 
inoxidable de 40 x 40 cm. Aixeta 
monocomandament amb dutxa de 
mà quadrada. 25844210 279 €

1  Moble de bany 'Line'  
de 100 cm de color roure blanc.  
Amb 2 calaixos d'extracció total i 
tancament esmorteït. 
26532174 249 €

Joc de peus de color crom. 
26526098 79 €

8

10

11

12

'ATLAS Natural'
Caixa d' 1,22 m2 = 17,02 €.
25472790

13,95 €/m2
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'KASTER gris'
Caixa d' 1,44 m2 = 15,77 €.
25482887

10,95 €/m2

'SHAPE STEEL'
Caixa d' 1,20 m2 = 21,36 €.
25480085

16,95 €/m2



34 35  

ESPECIAL 
PER NATURALESA
I si el teu moment en el bany fos molt més natural  
que mai? Fes de la fusta el teu material, dels seus 
elements els protagonistes, de la seva presència  
la millor manera per a sentir-te en connexió amb  
el teu espai.

1   Moble de bany 'Lucerna' 
de 80 cm de color roure blanc. 
Amb 2 calaixos d'extracció 
total i tancament esmorteït.  
26527815 259 €

2  Lavabo ceràmica 'Serie D'  
24808763 89 €

3  Mirall LED 'Yves'  
80 x 80 cm. Sensor de llum 
freda/càlida. 26609713 259 €

4  Aixeta lavabo 'Rustic' 
24563530 62,95 €

5  Dosificador de sabó  
'B-Natural'. De pedra natural. 
24285311 17,95 €

6  Vas 'B-Natural' 
24285700 14,35 €

7  Anella tovalloler 'B-Natural' 
24284150 16,95 €

8  Set escombreta + porta-
rotlles. D'MDF i bambú. 
24436623 51,95 €

9  Prestatgeria 5 nivells.  
D'MDF i bambú  
34 x 33 x 140 cm. 25923881 69 €

10  Cistella de bambú  
24436447 24,95 €

11  Pack WC 'Teras' Roca  
25207655 339 €

- Els miralls retro il·luminats LED són l'última tendència.
 Un mirall de grans proporcions donarà la sensació  

d'un major espai.

Consell

35  

5

6

10

Crea ambients amb blocs de 
vidre. Són fàcils de muntar i a 
BAUHAUS disposem d'una gran 
varietat de colors i models.



249 € 249 €

289 €

'Hermes'
• Moble de 80 cm.
• Es lliura muntat.
• Color roure bardolino.
• Gruix fusta de 19 mm.
• Amb 1 porta i 3 calaixos  

amb tancament esmorteït. 
26055006

'Alberta'
• Moble de 80 cm.
• Es lliura muntat.
• Color aiguamarina.
• Gruix fusta de 16 mm.
• Amb 2 calaixos amb tancament esmorteït.
26463098

279 €

'Opera'
• Moble de 100 cm.
• Es lliura muntat.
• Color roure blanc.
• Gruix fusta de 19 mm.
• Amb 1 porta i 2 calaixos  

amb tancament esmorteït.
26526690

'Aquarel·la'
• Moble de 80 cm.
• Es lliura muntat.
• Color noguera.
• Gruix fusta de 19 mm.
• Amb 1 porta i 3 calaixos  

amb tancament esmorteït.
26525031

239 €

'Corvo'
• Moble de 80 cm.
• Es lliura muntat.
• Color gris grafit.
• Gruix fusta de 16 mm.
• Amb 3 calaixos amb tancament esmorteït.
26533894

Joc de peus en crom 26526098 78 €269 €

'Line'
• Moble de 120 cm.
• Es lliura muntat.
• Color roure blanc.
• Gruix fusta de 19 mm.
• Amb 2 calaixos amb tancament esmorteït.
26532183

MOBLES DE BANY

36

NOU

NOU

NOU

NOUNOU

 A Bauhaus T'OFERIM MÉS de 250 models de mobles de bany



319 €259 €

'Lucerna'
• Moble de 80 cm.
• Es lliura muntat.
• Color noguera.
• Gruix fusta de 19 mm.
• Amb 2 calaixos amb tancament esmorteït.
26528483

Conjunt de bany 'Laura'
• Moble de 60 cm.
• Color blanc.
• Amb calaix de gran capacitat amb tancament  

esmorteït i porta amb vitrina abatible.
• Inclou mirall i lavabo ceràmic blanc. 

24025395

239 € 119 €

'Sofia'
• Moble de 80 cm.
• Es lliura muntat.
• Color gris mat.
• Gruix fusta de 19 mm.
• Amb 1 calaix organitzador interior i 1 calaix de 

gran capacitat amb tancament esmorteït.
26578363

'Briseis'
• Moble de 80 cm.
• Es lliura muntat.
• Color blanc.
• Gruix fusta de 19 mm.
• Amb 3 calaixos amb tancament esmorteït.
26085687

37  

NOU

445 €

Conjunt de bany 'Argus'
• Moble de 80 cm.
• Es lliura muntat.
• Color sorra.
• Inclou mirall i lavabo ceràmic blanc
• Amb 3 calaixos amb tancament esmorteït.
26607081

  FES la TEVA COMPRA O RESERVA a WWW.BAUHAUS.ES

119,-
159,-

Gran oportunitat
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109 €

'Mini'
• Moble de 40 cm, suspès.
• Es lliura muntat.
• Inclou lavabo i mirall llis. 
• Amb 1 porta.
• Disponible també en blanc.
24326487

139 €

'Solo'
• Moble de 55 cm.
• Es lliura muntat.
• Inclou lavabo, mirall i aplic LED.
• Amb 2 portes.
25372438

Només a

149 €

'Square'
• Moble de 60 cm.
• Inclou lavabo, mirall i aplic LED.
• Amb 2 portes amb tancament esmorteït.
25376096

Només a

89 €

'Pocket'
• Moble de 40 cm, suspès.
• Es lliura muntat.
• Inclou mirall llis.
• Lavabo ceràmic de 40 x 22 cm.
• Amb 1 porta amb tancament esmorteït.
22448862

Només a

249 €

'Sierra'
• Moble de 60 cm.
• Es lliura muntat.
• Inclou lavabo de càrrega mineral,  

mirall i aplic LED.
• D'1 calaix amb tancament esmorteït.
25368677

Només a

CONJUNTS DE BANY

'Fran'
• Moble de 60 cm
• Inclou lavabo i mirall llis.
• Amb 2 portes.
• Disponible també en gris cendra.
24025377

85 €

  FES la TEVA COMPRA O RESERVA a WWW.BAUHAUS.ES
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'Cies' 
• Il·luminació frontal.
• Touch On/Off.
• IP44.
• LED 5500 K.
• 120 LED/m.
• 768 lm. 
• 80 x 80 cm.
26603991

'Anouk' 
• Il·luminació perimetral.
• Sensor Touch antibaf.
• IP44.
• Led 5500 K.
• 120 LED/m.
• 3.072 lm. 
• 120 x 80 cm.
25821295

'Lisbeth' 
• Il·luminació frontal LED.
• Perfil PVC folrat amb làmina d'acer.
• IP44.
• LED 5500 K.
• 120 LED/m.
• 2688 lm. 
• 60 x 80 cm.
24300755

210 € 359 €

99,-
153,-

Gran oportunitat

Només a

Només a

'Astro Screen Mirror' 
•  Il·luminació LED perimetral.
•  Amb 2 altaveus de 3 W.  

Sistema estèreo.
• Touch encesa Screen Mirror.
• Touch On/Off il·luminació mirall. 559 €

NOU

NOU

NOU

Compatible 
amb sistema 
Android i IOS.

Amb pantallade 10,1’’.

• IP44.
• LED 5500 ºK.
• 120 LED/m. 3840 lm.
• Mides 120 x 80 cm
26595627*

MIRALLS DE BANY

A++

A++

A++ A++

Només a Només a

 A Bauhaus T'OFERIM MÉS de 200 models de miralls de bany

*Disponible a partir del 15 de febrer.

159 €

'Nanga' 
• Il·luminació frontal.
• Amb lluna de vidre 

trempat.
• IP44.
• 1.555 lm. 
• 100 x 80 cm.
25101599

A++
Només aNomés a

235 €

NOU

'Urano' 
• Il·luminació  

perimetral.
• IP44.
• 2.475 lm. 
• Ø 80 cm.
26610423

A++
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LAVABOS

'Gold 95'
Ø 41,5 cm. De resina. 
25177624*

175 €

'Sodo Bianco 110'
53 x 38 x 16 cm. De resina i pols mineral. 
25176171*

195 €

'Ason'
Ø 40 cm. D'acer brillant. 25920536*

469 €

'New Toulouse'
41,5 x 59 cm. De porcellana esmaltada. 25914229*

209 €

'Zonda'
Ø 41 x 18 cm. De porcellana.
22677240

49 €

'Silver'
Ø 42 x 14,5 cm. De vidre. 
20828352

45 €

'Fuerteventura'
45 x 30 x 10 cm. De porcellana. 
22502102

55 €

 A Bauhaus TROBES MÉS de 200 models de lavabos

Només a

Només a

Només a

*No inclou aixeta.

'Stadium'
45,5 x 32,5 x 13,5 cm. De porcellana esmaltada.  
Acabat mat. 26585318

119 €

NOU

Tenim totes les opcions de 
porcellana que es poden convertir 
en les protagonistes del teu espai.   

Tria formes de petxina o pedra i 
materials com la porcellana, el 
vidre, el bronze, el coure o l'acer 
inoxidable. Tot, a les teves mans.

element
captivador
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Lavabo 'Stein'
116751*/

des de 445 €

'Rondo mineral'
Carga mineral. 22134222/22180207*

399 €

Taulell  
de lavabo 'Silver'
100 x 51 x 4 cm. No inclou lavabo. 
26570943/26565231*

99 €

Disponible en om o roure

Disponible en diferents dissenysDisponible en diferents dissenys

Lavabo  
centre

Doble  
lavabo 

Lavabo  
esquerra

Lavabo  
dreta

Disponible en diferents colors i mides

Nou material ceràmic
Extrema duresa
No es ratlla ni es taca

NOU

NOU

Lavabo  
esquerra

Lavabo  
centre

Lavabo  
dreta

Doble  
lavabo 

Cos independent m.

52 x 40 x 88 cm.

*No inclou aixeta.

Només a
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Pack de WC 'Atis'
24025669

199 €

Pack de WC 'Florencia'
26273437

259 €

Pack de WC 'Bolonia'
26266093

265 €

Pack de WC 'Turin'
25282670

269 €

Pack de WC 'Teras'
25207655

339 €

Pack de WC 'Marsella'
25282661

199 €

Pack de WC 'Mitos'
24026255/24027762

155 €

Pack de WC 'Eos'
24026459

249 €

 Cisterna de doble 
descàrrega

 Cisterna  de doble 
descàrrega

Tecnologia de  
descàrrega 
'Rimfree'

Tapa extraplana

Tecnologia de  
descàrrega 
'Rimfree'

Tapa extraplana

Cisterna  
de doble 
descàrrega

Tapa extraplana

Cisterna  
de doble 
descàrrega

 Cisterna de doble 
descàrrega

Inclou material  
de fixació

 Cisterna de doble 
descàrrega

Disponible amb 
sortida vertical i 
horitzontal

Només a

 A Bauhaus T'OFERIM MÉS de 30 models de PACKS de  WC

NOU NOU

Higiene màxima

Fàcil de netejar

Reducció fins a 95% de bacteris,  
brutícia i calç

Tecnologia de  
descàrrega 'Rimfree'
Sense vora de descàrrega

Amb 'RIMFREE'Sense 'RIMFREE'

Descàrrega més homogènia 2  Tassa WC 'Roma'
• WC suspès. 
• Tecnologia de descàrrega Rimfree.

23593923

130 € 

1  Mòdul sanitari per  
a tassa de WC suspesa 
• Doble descàrrega ajustable;  

configuració de fàbrica: 6 i 3 l.
• Llarg. x ampl. x alç.:  

10,6 x 50,5 x 114 cm.
24792370

679 €

3  Tapa WC 'Roma'
• Amb caiguda esmorteïda. 23582417  
59 €

Fabricat amb 
porcellana  
blanca

1

3

2

Tapa amb 
caiguda  
esmorteïda

Sense vora 
de descàrrega
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389 €

Cabina 'Vitamine Black'
Muntatge ràpid i senzill gràcies al sistema 
d'instal·lació patentat sense silicona. 
Formada per un ruixador gran de sostre, 
un sistema d'hidromassatge amb 6 
raigs graduables, una dutxa de mà amb 
sistema anticalç i aixeta de crom d'alta 
qualitat. Estructura en vidre i alumini. 
Portes corredisses de vidre de seguretat 
transparent de 5 mm. Parets interiors de 
vidre de seguretat de color negre.  
Terra reforçat extraplà. Sostre acrílic 
imantat. Portes amb sistema de 
tancament. Mides: 90 x 90 x 215 cm. 
20563352* 

1.195 €

Sauna 'Mila'
• 139 x 189 x 203 cm.
• De fusta massissa de 38 mm. 
• Porta de vidre. 
• Finestra llarga addicional. 
• 25565122* 

Només a

13
9 

cm

189 cm

4.695 €

Spa exterior 
'California'
200 x 200 x 82 cm.  
Per a 6 persones.  
Capacitat: 920 l. 21 jets de 
massatge i fons en ABS. 
Inversor d'aigua. Escalfador 
de 3 kW. Sistema de neteja 
amb ozó. Panells laterals 
d'imitació fusta. Coberta 
tèrmica. 24029935*

5.995 €

Spa exterior 'Montana'
212 x 212 x 84 cm. Per a 6 
persones. Capacitat: 1.150 l. 
45 jets de massatge d'acer 
inoxidable i fons en ABS. 
Inversor d'aigua. Escalfador de 
3 kW. Sistema de neteja amb 
ozó. Panells laterals d'imitació 
fusta. Amb coberta tèrmica i 
escales. 
24300816*

Bomba de filtre de baix consum

Llums LED subaquàtics

Bomba de filtre de baix consum

Llums LED subaquàtics

Ideal per a espais petits

SAUNES
Si vols un moment de 
sauna en el qual oblidar-te 
de tot, també tens totes 
les opcions, ara deixa que 
el teu cos decideixi.

595 €

Cabina 'Vitamine  
Black Rectangle'
Muntatge ràpid i senzill gràcies al sistema 
de muntatge patentat i sense silicona. 
Formada per un ruixador de sostre gran, 
un sistema d'hidromassatge amb 
6 raigs graduables, una dutxa de mà amb 
sistema anticalç i aixeta en crom d'alta 
qualitat. Estructura en vidre i alumini. 
Portes corredisses de vidre de seguretat 
transparent de 5 mm. Parets interiors de 
vidre de seguretat de color negre. Terra 
reforçat extraplà. Sostre acrílic imantat. 
Portes amb sistema de tancament. 
Mides: 80 x 110 x 215 cm. 
22358712* 

  FES la TEVA COMPRA O RESERVA a WWW.BAUHAUS.ES
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Només a Només a

1.295 €1.395 €

Banyera hidro 'Line'
70 x 170 cm. Amb 7 jets laterals i 2 hidrojets dorsals. Amb 12 injectors d'aire. 
Equipada amb cromoteràpia i ozoterapia. Sistema d'assecat automàtic. Inclou 
comandament electrònic. 25814550*

Banyera hidro 'Line'
135 x 135. Amb 8 jets d'aigua laterals, 12 d'aire i 2 jets dorsals.
Equipat amb cromoterapia i ozoterapia. Sistema d'assecat automàtic. Inclou 
comandament electrònic. 113929/*

2

1

BANYERES
El teu cos porta anys fa anys 
que t'ho demana. Ara et podràs 
submergir en un bany d'escuma 
d'aigua calenta i relaxant.  
Si vols un moment de sauna en  
el qual oblidar-te de tot, també 
tens totes les opcions, ara deixa 
que el teu cos decideixi.

2  Columna  
monocomandament 'Ilo'
• 20 x 97,3 cm.
• Llautó. 
• Amb aixeta monocomandament  

i canella per a banyera.
26345628*

325 €

795 €

1  Banyera 'Lalie'
• 80 x 180 cm. 
• Acrílic. 
• Instal·lació en illa amb 5 peus regulables.
25363982*

299 €

Columna 'Lissabon'
21,1 x 20 x 102 cm. Inclou 
mànega i ruixador. 
20489537*

995 €

Banyera 'Tao'
173 x 80 x 60 cm.  
Amb clavegueró 
integrat. Peus ajustables 
premuntats. Capacitat: 
265 l. 21300923*

348 €

Columna 'Retro'
85,2 x 15,3 cm. Inclou 
mànega i ruixador. 
26349338*

1.089 €

Banyera 'Cornwall'
180 x 81,5 cm.  
Desguàs i accessoris 
cromats. Capacitat de 
220 l. (No inclou sifó de 
banyera). 20568658* 
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2  Columna  
monocomandament 'Ilo'
• 20 x 97,3 cm.
• Llautó. 
• Amb aixeta monocomandament  

i canella per a banyera.
26345628*

*1 Inclou reixeta i vàlvula de desguàs.
*2 Disponible en diverses mides i colors.

PLATS DE DUTXA

'Stone'
• 120 x 70 cm. Alç.: 3 cm
• Aleatge de resina i càrrega mineral.
• Acabat llis. Amb reixeta d'acer inox.
25460661*1/2  

289 €

'Curve'
• 80 x 80 cm. Alç.: 3 cm
• Aleatge de resina i càrrega mineral.
• Acabat textura Slate.
118482/*1/2  

188 €

'Corner'
• 120 x 70 cm. Alç.: 3 cm
• Aleatge de resina i càrrega mineral.
• Acabat textura Evolution.
118482/*2 

266 €

'Dubai'
• 70 x 120 cm. 
• Alçària: 3,5 cm. 
• Acrylstone. 
25836873*1/2

145 €

'Calipso'
• 70 x 120 cm.
• Alçària: 3 cm. 
• De resina sintètica. 
26051101*1/2

259 €

'Neo'
• 70 x 120 cm. Alç.: 2 cm.
• Aleatge de resina i càrrega mineral.
118482/*1/2 

205 €

'Creativskin'
• 120 x 70 cm. 
• Alçària: 3 cm
• Aleatge de resina 
 i càrrega mineral.
118482/*1/2  

588 €

'Strato Stark'
• 120 x 70 cm. Alç.: 3 cm
• Càrrega mineral amb recobriment en Gel Coat.
25297063*2 

469 €

'X F Strato'
• 120 x 70 cm. Alç.: 3 cm.
• Càrrega mineral amb recobriment en Gel Coat.
• Inclou reixeta d'acer inoxidable.
25305513*2 

295 €

Possibilitat de 
personalització

'Wood'
• 70 x 120 cm. Alç.: 3 cm.
• Aleatge de resina i càrrega mineral.
• Textura Wood. 
118482/*1/2  

297 €

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantia

Desguàs  
a la cantonada

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantia

La base d'una dutxa reparadora. 
Tenim el plat que millor s'adapti a tu i 
al teu espai. Sent a la teva pròpia pell 
les diferents textures, la innovació, 
l'elegància i el disseny per fer que el 
moment de la dutxa sigui el millor 
del dia.



Si la teva dutxa té una paret necessitaràs una 
opció envolupant.

1 paret

Si el teu espai té dues parets necessitaràs un panell 
fix i una porta abatible, plegable, corredissa o bé 
dues portes.

2 parets

Si el teu espai és així, necessites una mampara 
frontal corredissa, plegable, de panell fix o 
abatible.

3 parets

Opta per mampares fixes que deixin un 
espai d'accés lliure, o per opcions abatibles o 
corredisses si vols un espai tancat.

per a banyera

* Disponible en diverses mides i acabats.

MAMPARES
La teva dutxa té límits; les teves 
sensacions, no. Tria la mampara 
que més s'adapti a tu. Nosaltres 
t'ajudarem a analitzar el teu espai i 
et donarem la solució perfecta.
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'Coral' 
• De 80 x 80 cm. Alçària: 185 cm.
• 2 panells fixos i 2 portes corredisses.
• Vidre de seguretat de 5 mm.
• Perfil d'alumini crom.
• Disponible en diverses mides i acabats. 

25779473

219 €

'Basic' 
• 100 x 70 cm. Alçària 195 cm.
• 2 panells fixos i 2 portes corredisses.
• Vidre de seguretat de 6 mm.
• Perfil d'alumini crom.
• Amb tractament anticalç. 

116895/*

460 €

De 70 x 100 x 185 cm. Formada per 2 panells  
fixos i 2 portes corredisses. 25769030 239 €

Per a 2 parets

Para 2 paredes

'Raisa' 
• De 70 x 70 cm. Alçària: 185 cm. 
• 2 portes abatibles i 2 portes corredisses. 
• Vidre de 5 mm. Transparent. 
• Perfil d'alumini crom.  
24580830

359 €

Per a 2 parets

'Basic Black' 
• 100 x 70 cm. Alçària 195 cm.
• 2 panells fixos i 2 portes corredisses.
• Vidre de seguretat de 6 mm.
• Perfil d'alumini negre.
• Amb tractament anticalç. 
 116895* 

480 €

Per a 2 paretsPer a 2 parets
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'Gravity One' 
• De 120 x 70 cm. 

Alçària 200 cm.
• 2 panells fixos i  

2 portes corredisses.
• Vidre de seguretat de 8 mm  

en fixes i 5 mm en portes.
• Amb tractament  

anticalç FeelNet.
110927/*

808 €

Lliurament exprés
Anticalç
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'Gravity One' 
• De 140 cm. Alçària 200 cm.
• 1 panell fix i 1 porta corredissa.
• Vidre de seguretat de 8 mm en fixos  

i 5 mm en portes.
• Amb tractament anticalç FeelNet. 

110927/*

594 €

*Disponible en diversos acabats i mides.

Per a 3 parets

Frontal 'Coral' 
• De 120 cm. Alçària: 185 cm.
• 1 panell fix i 1 porta corredissa. 
• Vidre seguretat de 5 mm. Perfil d'alumini crom.
• Disponible en diverses mides i acabats. 

25769058

209 €
De 160 x 185 cm. Amb 2 portes  
corredisses i 2 laterals fixos. 25356821 299 €

Per a 3 parets

'Basic GME' 
• 140 cm. Alçària: 195 cm.
• 1 panell fix i 1 porta corredissa.
• Vidre de seguretat de 6 mm.
• Perfil d'alumini crom.
• Amb tractament anticalç. 

116895/

315 €

Per a 3 parets

'Basic Spazio 160' 
• 160 cm. Alçària: 195 cm.
• 2 panells fixos i 2 portes corredisses.
• Vidre de seguretat de 6 mm.
• Perfil d'alumini crom.
• Amb tractament anticalç. 

116895*

457 €

Per a 3 parets

'Gravity One' 
• De 160 cm. Alçària 200 cm.
• 2 panells fixos i 2 portes corredisses.
• Vidre de seguretat de 8 mm en fixos i 5 mm en portes.
• Amb tractament anticalç FeelNet. 

110927/*

704 € Per a 3 parets

Anticalç

Lliurament 
Exprés

Lliurament Exprés

Anticalç
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'Gravity One' 
• De 140 cm. Alçària 200 cm.
• 1 fixe i 1 porta corredissa. 
• Vidre de seguretat de 8 mm en fixes  

i 5 mm en portes.
• Amb tractament anticalç FeelNet. 

110927/*

571 €

 99,-
159,-

Gran oportuniTaT

'Open' 
• De 80 cm. Alçària: 195 cm.
• 1 porta abatible.
• Vidre de seguretat de 6 mm.
• Perfil d'alumini crom. 

116895/*

321 €

'Kilian' 
• De 120 cm. Alçària: 185 cm.
• 1 panell fix  
 i 1 porta corredissa.
• Vidre de seguretat de 6 mm.
• Perfil d'alumini crom.

26049355

'Namdrik' 
• De 190 cm. Alçària: 185 cm.
• 2 portes plegables.
• Vidre de seguretat de 4 mm.
• Perfil d'alumini crom. 

23934151*

199 €

'Giro' 
• De 110 cm. Alçària 201 cm.
• 1 porta giratòria 360º.
• Vidre de seguretat de 6 mm.
• Perfil alumini crom. 

116895/*

694 €

Vidre  
serigrafiat

*Disponible en diversos acabats i mides.

Per a 3 parets

Per a 3 parets Per a 3 parets

Frontal 'Coral' 
• De 120 cm. Alçària: 185 cm.
• 1 panell fix i 1 porta corredissa. 
• Vidre seguretat de 5 mm. Perfil d'alumini crom.
• Disponible en diverses mides i acabats. 

25769058

209 €

Per a 3 parets

Lliurament Exprés

NOU

Per a 3 parets

Anticalç
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'Jaluit' 
• De 80 cm. Alçària: 190 cm. 
• 1 panell fix. 
• Vidre de seguretat de 8 mm. 
• Disponible en diferents mides. 
23992478

159 €

'Hapi' 
• De 80 + 30 cm. Alçària: 195 cm. 
• 1 panell fix i 1 porta pivotant. 
• Vidre de 6 mm. Transparent. 
• Perfil d'alumini crom. 
23992946

185 €

'Screen Black Chess' 
• De 100 cm. Alçària: 195 cm.
• 1 panell fix.
• Vidre de seguretat de 8 mm.
• Amb tractament anticalç.
•  Disponible en diferents mides.  
116895/

270 €

'Screen towel 140' 
• De 140 cm. Alçària: 195 cm.
• 2 panells fixos amb tovalloler.
• Vidre de seguretat de 8 mm.
• Amb tractament anticalç.
• Braç de fixació inclòs.
116895/

400 €

Braç de fixació quadrat  
negre de 60 - 120 cm.
116895/

40 €

Per a 2 parets Per a 2 parets Per a 2 parets

Per a 2 parets

NOU
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MAMPARES DE DUTXA

'Screen Black Chess' 
• De 100 cm. Alçària: 195 cm.
• 1 panell fix.
• Vidre de seguretat de 8 mm.
• Amb tractament anticalç.
•  Disponible en diferents mides.  
116895/

270 €

'Baden' 
• De 107 cm. Alçària: 140 cm
• 1 fulla pivotant + 1 de fixa.
• Vidre de seguretat de 6 mm. 
22614991

149 €

'Circles'
• De 125 cm. Alçària: 140 cm
• 2 fulles pivotants
• Vidre de seguretat de 5 mm. 
22879879

179 €

'Aktual' 
• De 140 cm. Alçària: 150 cm.
• 1 panell fix i 1 porta corredissa.
• Vidre seguretat de 8 mm en el fix i 6 mm a la porta.
• Perfil d'alumini crom.
116895/*

343 €

'Cube' 
• De 80 cm. 
• Alçària: 140 cm. 
• 1 fulla pivotant. 
• Vidre de seguretat 

de 4 mm. 25552586

69 €

Disponible amb 
altres serigrafies

*Disponible en diverses mides i acabats.

Braç de fixació quadrat  
negre de 60 - 120 cm.
116895/

40 €

Només a Només a

Només a

'Pikto II' 
• De 80 cm. 
• Alçària 140 cm. 
• 1 fulla pivotant. 
• Vidre de seguretat de 4 mm.   
25550298

69 €

Només a
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ruixadors de dutxa

39 €

'Niça'
• Ø 25 cm. 
• Acer inoxidable.
• Pics antical
26523822

39,95 € 49 €47,95 €

'Dublín'
• Ruixador d'acer inoxidable extraplà 

en color negre mat de 25 x 25 cm.
• Tub negre mat sortida paret.
• Mànec de dutxa negre mat quadrat.
• Aixeta monocomandament de llautó 

negre mat amb caixa  
de registre dues vies.

• Flexo PVC 1,50 m negre mat.
• Disponible en color negre,  

blanc i crom.
26528544

235 € 169 €

445 €

'Oslo'
• Ruixador d'acer inoxidable  

extraplà de Ø 25 cm.
• Tub sortida paret.
• Mànec dutxa rodó.
• Aixeta monocomandament 

de llautó cromat amb caixa de 
registre dues vies.

• Flexo PVC 1,50 m.
• Disponible en color negre, 

blanc i crom.
24566919

'Sumatra'
• Ruixador d'acer inoxidable  

extraplà rectangular de 48 x 59 cm.
• Amb tres sortides d'aigua 

opcionals.
• Mànec de dutxa quadrat.
• Aixa monocomandament  

de llautó cromat 4 vies amb  
caixa de registre.

• Flexo PVC 1,50 m.
• Inclou accessoris de muntatge 

al sostre.
25842083

'Rectangular'
• 40 x 25 cm. 
• Acer inoxidable.
• Pics anticalç.
25838462

'Hepoköngäs'
• 25 x 25 cm. 
• Acer inoxidable.
• Sistema 'Easy Clean' anticalç.
25779428

'Lilla'
• Ø 25 cm. 
• Acer inoxidable.
• Sistema 'Easy Clean' anticalç.
25782347

5 anys 
de garantia

CONJUNTS DE DUTXA

Minimalisme
en estat pur

Deixa que el benestar t'embolcalli. Tria el conjunt de dutxa que 
fins ara només havies imaginat i que avui és al teu abast.  
Aigua freda, tèbia, calenta, en cascada, pluja o hidromassatge. 
Tot, per separat o combinat. Et donem totes les opcions per a fer 
una pausa en el teu dia a dia i dedicar-te només a tu.

5 anys 
de garantia

5 anys 
de garantia

5 anys de garantia 5 anys de garantia 5 anys de garantia5 anys  
de garantia

Només aNomés a

Només a
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269 € 289 € 199 €

'Platte'
• Panell dutxa d'acer 

inoxidable amb jets de 
massatge i cascada.

• Ruixador superior 
amb 3 tipus de raig 
(pluja, pluja intel·li-
gent i massatge).

• Aixeta  
monocomandament.

• Mànec de dutxa  
quadrat.

• Flexo PVC 1,50 m. 
24292463

'My Select E240’
• Ruixador de 25 x 25 cm.
• Barra de dutxa de 109 cm.
• Mànec de dutxa rodó amb 3 tipus de 

doll (Massatge, Soft i Intense Rain).
• Suport telèfon regulable en altura.
• Aixeta termostàtica de llautó cromat 

amb distribuïdor incorporat.
• Flexo PVC 1,60 m.
• Funció 'Quick-Clean'  

per eliminar la brutícia  i  
els dipòsits de calç.

25032583

498 €

'Glymur'
• Ruixador extraplà de 40 x 40 cm.
• Barra de dutxa extensible  

de 92 - 127 cm.
• Suport telèfon regulable en altura.
• Aixeta termostàtica amb prestatge 

de vidre amb distribuïdor de botó 
incorporat.

• Flexo PVC 1,50 m antitorsió.
• Funció 'Easy-Clean' per eliminar la 

brutícia i els dipòsits de calç.
25787546

'Kjos’'
• Ruixador extraplà de Ø 30 cm.
• Barra de dutxa extensible de 80-130 cm.
• Mànec de dutxa rodó amb 3 dolls  

(Massatge, Soft i Intense Rain).
• Canvi de doll mitjançant polsador.
• Suport telèfon regulable en altura.
• Aixeta termostàtica 

amb distribuïdor incorporat.
• Flexo PVC 1,50 m antitorsió.
• Funció 'Easy-Clean' per eliminar  

la brutícia i els dipòsits de calç.
25787519

299 € 199 €

5 anys 
de garantia

Només a Només a

5 anys 
de garantia

5 anys 
de garantia

'Sidney'
• Ruixador d'acer inoxidable extraplà 

ovalat de 20 x 30 cm.
• Barra de dutxa extensible de 115/165 cm
• Mànec de dutxa rodó.
• Suport telèfon regulable en altura.
• Aixeta termostàtica de llautó cromat  

amb distribuïdor incorporat i cascada.
• Flexo PVC 1,50 m.
26528526

'Cies'
• Ruixador d'acer inoxidable extraplà 

de 25 x 25 cm.
• Tub sortida paret.
• Mànec de dutxa quadrat.
• Aixeta termostàtica de llautó cromat  

amb caixa registro 2 vies.
• Flexo PVC 1,50 m
• Disponible de color negre, blanc i crom.
24556813

5 anys 
de garantia

5 anys 
de garantia

NOU

NOU NOU
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29,-
39,95

Gran oportunitat

'Quadrat'
• Ruixador quadrat  
 de 20 x 22 cm.
• Suport telèfon  
 regulable en altura.
• Mànec de dutxa quadrat.
• Fixacions a paret   
 regulables en altura.
24000505

'Gratl'
• Ruixador d'acer 

inoxidable extraplà  
de 30 x 30 cm.

• Barra de dutxa extensible 
de 92-127 cm.

• Mànec de dutxa rodó 
amb 3 raigs (pluja intens,  
pluja suau i massatge).

• Suport telèfon regulable 
en altura.

• Flexo PVC 1,50 m 
antitorsió.

• Funció 'Easy-Clean' per a 
eliminar la brutícia i els 
dipòsits de calç.

25772490

'Vitalio Joy'
• Ruixador rodó 

de Ø 26 cm.
• Ruixador amb 3 tipus  

de raig (Jet, Rain  
i Smart Rain).

• Suporti telèfon 
regulable en altura.

• Mànec de dutxa rodó 
de 4 funcions 
(Jet, Rain i Smart Rain i 
Massatge).

• Amb la tecnologia 
'Dream Esprai'.

• Aixeteria 
monocomandament 
de llautó en crom.

• Flexo 'SilverFlex' de 
1,75 m antitorsió.

25128367

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantiaNomés a

5 anys  
de garantia

'Roma'
• Ruixador d'acer inoxidable 

extraplà de color negre mat 
de Ø 20cm.

• Barra de dutxa extensible 
de 99 - 137 cm.

• Suport telèfon regulable  
en altura.

• Mànec de dutxa rodó  
de 3 funcions.

• Aixeta monocomandament 
de llautó de color negre 
mat.

• Flexo reforçat 1,50 m.
25841062

169 €

54

NOU

5 anys  
de garantia

'Art'
• Ruixador d'acer 

inoxidable extraplà 
de 20 x 20 cm.

• Barra de dutxa extensible 
de 95-141 cm.

• Suport telèfon regulable 
en altura.

• Mànec de dutxa quadrat.
• Aixeta 

monocomandament  
de llautó cromat.

• Flexo reforçat 1,50 m.
26516479

139 €

'Retro'
• Ruixador d'acer 

inoxidable extraplà 
de Ø 20 cm.

• Barra de dutxa  
extensible de  
81 - 140 cm.

• Suport telèfon  
regulable en altura.

• Mànec de dutxa rodó.
• Flexo reforçat 1,50 m.
25128367

159 €

379 €

149 €



59 €

69 €

109 € 129 €

49,95 €

56,95 €34,95 €

'Alicante'
• Acabat cromat brillant.
• Cartutx ceràmic.
20279853

'Frost'
• Acabat blanc mat.
• Cartutx ceràmic de Ø 35 mm.
24600367

1  'Malta'
• Encastat.
• Acabat cromat brillant.
25007952

2  'Suïssa'
• Encastat.
• Acabat negre mat.
26523813

'Retro'
• Acabat cromat brillant.
• Manetes ceràmiques.
25791644

'Eno-x'
• Acabat cromat brillant.
• Cartutx ceràmic de Ø 35 mm.
25977107

62,95 €

59 € 109 €

'Roma'
• Acabat negre mat.
• Cartutx ceràmic de Ø 35 mm.  
25837034

'Modern'
• Acabat cromat brillant.
• Cartutx ceràmic.
24603108

'Fiji'
• Acabat negre mat.
• Cartutx ceràmic de Ø 25 mm.
26517694

'Logis Loop'
• Acabat cromat brillant.
• Cartutx ceràmic.

 69, 95
89,95

Gran oportunitat

Tecnologia  
CoolStart*

MONOCOMANDAMENTS DE BANY

canella alta

de paret
1

2

'Flat'
• Acabat cromat brillant.
• Cartutx ceràmic.
24596785

'Logis Loop'
• Tecnologia Air Power.
26529501

NOU

Només a

Només a

Només a

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantia

Només a

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantia

5 anys  
de garantia

55  
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COMPLEMENTS BANY

Prestatgeria 
de paret 
'Bambú'  
Porta abatible. 
De 4 prestatges. 
Fabricat amb MDF 
i fusta de bambú.  
40 x 40 x 162 cm.
25900246

Porta-rotlles  
de WC  
Metall. Amb suport per a mòbil.
26058634

17,95 €

Dispensador 
'Couture'  
Fet de  
poliresina.
25428836

14,95 €

Porta-raspalls 
'Couture'  
Fet de  
poliresina.
25428845

9,95 €

Escombreta  
de WC 'Couture'  
Feta de  
poliresina.
25427417

24,95 €

Cistelles  
de bany 'Finn'  
De fibres plàstiques negres.
Tres mides diferents. 23602209

7,95 €

Cistella  
de bany  'RIKE'  
23,5 x 18 x 10 cm.
25902686

6,95 €

Combi d'es-
combreta 
'Bambú' 
Fabricat amb MDF 
i fusta de bambú.  
Alçària: 82 cm. 
Fàcil de muntar.
24436623

51,95 € 74,95 €

Dispensador 
'Darwin'  
Color blanc.  
Amb tapa  
de fusta.
26457985

8,90 €

'Black'

'Chrome' 'BAMBOO'

Mirall 'Palma'  
Peu de bambú. 
Triple augment. 
16,2 x 22 cm. 
24702917

7,95 €

Dispensador 
'Amy'  
Acabat  
de crom.
26100322

19,95 €

Tovalloler 
'Bellatrix'  
Acabat de crom.  
Alçària: 80,5 cm.
23687695

54,95 €

Combi  
d'escombreta 
'Bellatrix'  
Acabat de crom.  
Alçària: 71,5 cm.
23694455

54,95 €

Cistella per a 
la roba  
Acer cromat 
perforat.

Ø 31 x 54 cm
13123685  

16,95 €

Ø 36 x 58 cm
13123678  

19,95 €

Sempre has sabut que les diferències les marquen els petits detalls. 
Aquí te'n presentem uns quants per donar aquest toc funcional,  
de color i personalitat al teu bany.

Només a

NOU
NOU

Només a

Només a

Només a

Només a

Només a

NOU

Només a

Sac per  
a la roba 'Laundry' 
Ø 43 x 71 cm.
23358900

14,95 €
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Seient per a banyera  
Amb respatller.  
Resisteix fins a 110 kg.  
50 x 30 x 88 cm. 

24763631 79,95 €
Disponible sense respatller. 

24763631 54,95 €

Agafador de metall  
Fabricat amb acer inoxidable d'alta qualitat.  
Capacitat de càrrega màx. 120 kg. Amplada: 45 cm.

Acabat mat. 24764892 29,95 €
Acabat brillant. 24767998 34,95 €

Ajuda mòbil WC  
D'acer inoxidable i agafadors engomats. 
Resistència fins a 120 kg. 68 x 48 x 65,5 cm. 24768636

Agafador  
Fàcil d'instal·lar. Fixació per  
ventoses. Es pot canviar  
de posició en qualsevol moment. 
23855702

Esglaó  
Altura regulable.  
Resisteix fins a 110 kg.  
27,5 x 29,5 x 41 cm. 
24745480

Tamboret  
de bany  
Altura regulable. Plegable.  
Resisteix fins a 110 kg. 
24771324

Barra de suport per a WC  
D'acer inoxidable. Disponible en crom i blanc. 
Plegable. Resistència fins a 100 kg.  
Longitud 60 cm. 24767341/24767350

des de 59,95 €

59,95 €

5,95 €

39,95 € 49,95 €

Només a

El bany és una de les zones de 
casa on es produeixen més 
accidents. Per evitar-ho, disposes 
de la nova gamma d’accessoris 

 per facilitar 
el teu dia a dia i garantir la teva 
seguretat. 
Pots trobar un ampli assortiment 
d’agafadors, barres, cadires i 
tamborets per millorar  
l’autonomia a la dutxa  
o a la banyera.

SEGURETAT  
EN EL BANY
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REVESTIMENTS CERÀMICS

Gres

PB R Int

Només a

'Blanc'
• 33 x 55 cm. 
• No rectificat.
• Pasta vermella.
• Gruix: 10 mm. 
• Caixa d' 1,63 m² =  

11,33 €. 
25495937/25505757

6,95 €/m2

'Gris brillant'
• 30 x 90 cm. 
• Gruix: 11,3 mm. 
• Caixa d' 1,08 m² =   

19,39 €. 
24926595

17,95 €/m2

'Negre brillant'
• 30 x 90 cm. 
• Gruix: 11,3 mm. 
• Caixa d' 1,08 m² =   

19,39 €. 
24926586

17,95 €/m2

• 30 x 60 cm. 
• Gruix: 10,3 mm. 
• Caixa d' 1,08 m² =  

11,83 €. 
24068974/24069348

10,95 €/m2

blanc & color
Un clàssic que mai passa 
de moda! Amb la sèrie 
de ceràmiques Blanc 
& Color podràs donar 
amplitud i lluminositat 
a les teves estades. 
Ideals en banys, cuines 
i zones de servei (com a 
aigüeres o habitacions 
per planxar). Crea espais 
personalitzats i moderns 
jugant amb les rajoles 
amb relleu, els mosaics 
o amb els nostres colors 
intensos.

Només a

Gres

PB R Int

• 30 x 90 cm. 
• Gruix: 10,3 mm. 
• Caixa d' 1,08 m² =  

17,23 €. 
24931517/24926577

15,95 €/m2

Disponible en 
brillant i mat

Disponible en 
diverses mides

Disponible 
en diferents 
colors

Antigel PorcellànicPasta blancaPB Pasta vermellaPV RectificatR

 a Bauhaus Trobaràs MéS de 500 models de revestimient ceràmics
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REVESTIMENTS CERÀMICS

'Shape' alumini
• 30 x 60 cm. 
• Gruix: 9 mm. 
• Caixa d' 1,26 m² = 21,36 €. 

25532472

16,95 €/m2

'Pure' blanc
• 30 x 69 cm. 
• Gruix: 10,7 mm. 
• Caixa d' 1,16 m² = 18,50 €. 

24927093

15,95 €/m2

'Alba'
• 25 x 75 cm. 
• Gruix: 8 mm. 
• Caixa d' 1,31 m² = 13,03 €. 

26134428

9,95 €/m2

'Palatina' Brillant
• 30 x 60 cm. 
• Gruix: 8 mm. 
• Caixa d' 1,44 m² = 17,21 €. 

25503201

11,95 €/m2

'Reaves' blanc
• 37 x 75 cm. 
• Gruix: 9,8 mm. 
• Caixa d' 1,13 m² = 28,19 €. 

25901498

24,95 €/m2

PB R

C1

Int 
Ext

C1

Int 
Ext

PB

MOHS 6

PB RInt

MOHS 3

PEI 3

PB R

Int

MOHS 6

Gres Gres

Porcellànic

'Kaster' grafit
• 30 x 60 cm. 
• Gruix: 9,6 mm. 
• Caixa d' 1,44 m² = 14,33 €. 

25489727

9,95 €/m2

MC

PB R

C1

Int 
Ext

C3

Int 
Ext

PB

Grau antilliscament Ceràmica d'interior i exteriorInt 
ExtCeràmica d’interiorInt

marbrejats

Cimentosos i ÒXIDS

MOHS 9

PEI 4

Porcellànic

MOHS 5

PEI 5

Porcellànic

MOHS 6

PEI 4

Porcellànic

 a Bauhaus Trobaràs MéS de 500 models de revestimient ceràmics
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Pav. / rev. gris
• 30 x 60 cm. 
• Gruix: 8,7 mm. 
• Caixa d'1,08 m² = 10,53 €. 

25492530

9,75 €/m2

Pav. / rev. gris
• 37 x 75 cm. 
• Gruix: 9,8 mm. 
• Caixa d'1,13 m² = 28,19 €. 

25902349

24,95 €/m2

Rev. 'Cell' i marengo
• 25 x 50 cm. 
• Gruix: 9 mm. 
• Caixa d'1,63 m² = 11,33 €. 

25486205/ 25486214

des de 6,95 €/m2

Paviment grafit
• 75 x 75 cm. 
• Gruix: 9,8 mm. 
• Caixa d'1,13 m² = 30,45 €. 

25904929

26,95 €/m2

Pav. / rev. relleu
• 30 x 60 cm. 
• Gruix: 9,6 mm. 
• Caixa d'1,44 m² = 15,77 €. 

25484193/ 25484218

10,95 €/m2

Paviment blanc
• 60 x 60 cm. 
• Gruix: 10 mm. 
• Caixa d'1,08 m² = 12,91 €. 

25484209

11,95 €/m2

Paviment gris
• 60 x 60 cm. 
• Gruix: 9,5 mm. 
• Caixa d'1,44 m² = 14,04 €. 

25494305

9,75 €/m2

PB

Int 
Ext

C1

PB

Int 
Ext

C3

PB

Int 
Ext

C3

PB

Int 
Ext

C1

PB R

C1

Int 
Ext

PB R

C1

Int 
Ext

Paviment marengo
• 45 x 45 cm. 
• Gruix: 9 mm. 
• Caixa d'1,42 m² = 9,59 €. 

25483066

6,75 €/m2

PRInt

C1
PVInt

C1
PV

Int

C1
PV

Int

MOHS 6

PEI 4

Porcellàn.

MOHS 9

PEI 4

Porcellàn.

MOHS 9

PEI 4

Porcellàn.

MOHS 5

PEI 3

Porcellàn.

MOHS 5

PEI 3

Porcellàn.

MOHS 6

PEI 4

Porcellàn.

MOHS 5

Gres

MOHS 5

PEI 4

Gres

MOHS 4

Gres

1  Rev. Trio Mix
• 60 x 20 cm. 
• Gruix: 8,8 mm. 
• Caixa d'1,63 m² = 10,75 €. 

24433305

9,95 €/m2

2  Pav. talp
• 45 x 45 cm. 
• Gruix: 8,7 mm. 
• Caixa d'1,62 m² = 12,88 €. 

24429605

7,95 €/m2

1 2

CERÀMIQUES: SÈRIES ESPECIALS

sèrie 'Alba'

sèrie 'complex'

sèrie 'ouest'

sèrie 'berlín'

sèrie 'kaster'

Ha arribat el moment 
de donar el toc més 
personal a casa 
teva. Pots triar entre 
superfícies mat, 
elegants i discretes, 
o brillants, per donar 
més llum a la teva 
estança. També pots 
triar la textura que 
parli millor de tu. 
Totes les opcions per 
aconseguir aquest 
toc personal que 
buscaves.

Antigel PorcellànicPasta blancaPB Pasta vermellaPV RectificatR
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Paviment  
blanc, sand o gris
• 90 x 90 cm. 
• Gruix: 8,7 mm. 
• Caixa d'1,62 m² = 32,32 €. 

25961915/25961906/25961924

PB R

C2

Int 
Ext

PB R

C2

Int 
Ext

Paviment light,  
greige, grey i coal
• 120 x 120 cm. 
• Gruix: 9 mm. 
• Caixa d'1,44 m² = 57,53 €. 

25943852/25943861/ 
25943843/25946152

39,95 €/m2

Pav. / rev. light,  
greige, grey  
i coal
• 120 x 260 cm. 
• Gruix: 6 mm. 
• Caixa d'3,12 m² = 171,44 €. 

25946134/25946143/ 
25943834/25943825

54,95 €/m2

Disponible 
en diferents 
colors

MOHS 6

PEI 3

Porcellànic

Disponible 
en diferents 
colors

MOHS 6

PEI 3

Porcellànic

Disponible 
en diferents 
colors

MOHS 6

PEI 3

Porcellànic

PB R

C2

Int 
Ext

90 cm

120 cm

260 cm

120 cm

120 cm

90
 cm

m2

CERÀMIQUES: GRANS FORMATS

Sèrie 'jazz'

Sèrie 'atrio'

sèrie 'atrio slim'

19,95
27,95

Gran oportunitat

Grau antilliscament Ceràmica d'interior i exteriorInt 
ExtCeràmica d’interiorInt

 A Bauhaus trobaràs MéS de 100 models de ceràmiques de gran format



62 63  

Cimentosos

Hidràulics

3  'Kamen' beix
• 45 x 45 cm. 
• Gruix: 8,5 mm. 
• Caixa d'1,42 m² = 14,13 €. 

25477795

9,95 €/m2

4  'Alpes' blanc
• 75 x 75 cm. 
• Gruix: 9,8 mm. 
• Caixa d'1,13 m² = 30,45 €. 

25904947

26,95 €/m2

5  'Coventry' beix
• 45 x 45 cm. 
• Gruix: 9 mm. 
• Caixa d'1,42 m² = 8,45 €. 

25490215

5,95 €/m2

6  'Moliere' Decor
• 45 x 45 cm. 
• Gruix: 8,5 mm. 
• Caixa d'1,42 m² = 12,71 €. 

25472125

8,95 €/m2

PB R

C1

Int 
Ext

C3

Int 
Ext

PB

C1

PV

MOHS 6

PEI 4

Gres

MOHS 5

PEI 5

Porcellànic

MOHS 7

PEI 4

Porcellànic

MOHS 7

PEI 4

Porcellànic

C3

Int 
Ext

PB

Int

Ara pensa en el 
paviment. En la 
sensació que vols sentir 
en trepitjar sobre ell. 
Disposem de tantes 
opcions com idees.
La ceràmica amb acabat 
imitació fusta; roure, 
faig, noguera, teka, 
fusta desgastada... 
t'ajudaran a crear 
un espai més càlid i 
acollidor, sense perdre la 
innovació, l'elegància o 
la modernitat.

3

5

4

6

La seva varietat de 
formats i acabats 
amb colors tipus gris 
ciment, marengo, talp, 
desgastats… creen 
ambients moderns i 
de tendència amb una 
marcada inspiració 
industrial. Estil apte
en tota classe de 
projectes: domèstics i 
comercials.

D'inspiració
modernista, els 
revestiments hidràulics 
ens transporten a
temps passats de 
creativitat compositiva  
i ornamental sense
renunciar a les 
prestacions i 
característiques 
tècniques dels
materials actuals.

Imitació fusta

6,95
7,75

Gran oportuniTAT

10,95
13,75

Gran oportuniTAT

'Sándalo' beix
• 23,5 x 66,2 cm. 
• Gruix: 8,3 mm. 
• Caixa d'1,87 m² = 

13 €. 
25454798

'Genuine' Mist
• 23,3 x 120 cm. 
• Gruix: 9,7 mm. 
• Caixa d'1,12 m² = 

12,26 €. 
25777811

MOHS 6

PEI 4

Gres

PV
C2

Int

C1

Int 
Ext

PB

MOHS 3

PEI 4

Porcellànic

TERRES CERÀMICS

Grau antilliscament D’interiorIntAntigel PorcellànicPasta blancaPB Pasta vermellaPV RectificatR

 a Bauhaus Trobaràs MéS de 500 models de revestimient ceràmics
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autoadhesiu

Click

7  'Beech Natural'
• 15,2 x 91,4 cm. 
• Gruix: 2 mm. 
• Caixa de 2,08 m² = 41,50 €. 

24212009

19,95 €/m2

8  'Ceràmica Grey'
• 45,7 x 45,7 cm. 
• Gruix: 2 mm. 
• Caixa de 2,08 m² = 41,50 €. 

24210650

19,95 €/m2

9  'Black Forest Oak'
• 15 x 122 cm. 
• Gruix: 4 mm. 
• Caixa d'1,83 m² = 32,95 €. 

22900858

18 €/m2

10  'Retro'
• 31 x 60,05 cm. 
• Gruix: 4 mm. 
• Caixa d'1,675 m² = 40,11 €. 

25885033

23,95 €/m2

Efecte 
fusta

Vinil

Efecte 
fusta

Vinil

Efecte 
hidràulic

Vinil

Efecte 
ceràmica

Vinil

7

9 10

8

Els terres click 
combinen els 
avantatges del 
material de vinil,  
com la durabilitat i  
la facilitat en la  
seva instal·lació.  
Les làmines encaixen 
entre si per a un 
perfecte segellat.

Els terres de vinil 
autoadhesiu 
presenten una 
alta qualitat per a 
decoració.
Son fàcils de netejar, 
extremament 
resistents i 
requereixen poc 
manteniment.

TERRES VINÍLICS I LAMINATS

Intensitat  
d’ús domèstic

Intensitat 
d’ús comercial

Vesteix els terres de la 
teva llar amb un estil 
atemporal, un ambient 
càlid i acollidor i un 
disseny fàcil de combinar 
amb qualsevol decoració. 
Excel·lent resistència 
al desgast, taques i 
impactes. Redueix el 
soroll de la trepitjada. 
Fàcil de netejar i senzill de 
mantenir.

laminats

 'Highland'
• 19,2 x 128,5 cm. 
• Gruix: 7 mm. 
• Caixa de 2,47 m² = 

19,14 €. 
24092654

7,75 €/m2

 'Roure Polar'
• 19,6 x 120 cm. 
• Gruix: 8 mm. 
• Caixa de 2,12 m² = 

18,97 €. 
26143938

33

33

Roure

AC5-23/33

33

33

Roure

AC5-33

 8, 95
OportuniTAT   



SERVei D'INSTAl·lACIÓ Si ho prefereixes, nosaltres ens ocupem de tot. T'ho portem i instal·lem a 
preu tancat, sense sorpreses, i amb total garantia.

Porta
convencional:
Taula 4
persones

Porta
corredissa:
Taula 6
persones

Obre la porta a una nova dimensió. 
Tria la que més s'adapti al teu espai 
i les teves necessitats. Com ara les 
portes corredisses, que creen una 
sensació de continuïtat entre estances 
i s'erigeixen com el primer element de 
modernitat del teu nou espai.  
Gaudeix de les millors solucions a 
BAUHAUS.

PORTES D'INTERIOR

corredisses pER A pOrtEs de FUSTA

Portes que  
estalvien espai

des de 125 € des de 125 €

Per a paret  
de 'PYL'
• 700 x 100 / 125 mm. 
24110079

• 900 x 100 / 125 mm. 
24111522

Per a paret  
d'obra
• 700 x 90 mm.  
25876709

• 900 x 90 mm.  
25867299

Alçària 
202 cm.

Alçària 
202 cm.

Fulla de fusta per a porta corredissa
75 x 203 cm. Disponible en diversos dissenys i colors. 115306/

des de 75,95 €

Disseny amb
línies de
color negre 

Disseny amb
línies de
color plata

Disponible en 
diversos colors

Combina colors  
i dissenys

 a Bauhaus Trobaràs MéS de 75 models de PORTES d'interior



SERVei D'INSTAl·lACIÓ Si ho prefereixes, nosaltres ens ocupem de tot. T'ho portem i instal·lem a 
preu tancat, sense sorpreses, i amb total garantia.

Tenim tots els acabats i colors 
de les portes corredisses en la 
versió 'Block', perquè puguis 
tenir tota la casa de conjunt.

PORTES D'INTERIOR

'Lanka'
75 x 210 x 8 cm. Vidre mat. 
Subjecció sobre paret amb 
rodaments ocults. 26340827

129 €

2  'Nepal'
75 x 210 x 8 cm.  Vidre 
serigrafiat. Subjecció sobre 
paret amb rodaments ocults. 
24105491

159 €
'Himalaya'
75 x 210 x 8 cm. Vidre 
serigrafiat. Subjecció sobre 
paret amb rodaments visibles. 
24113120

299 €

1  'Butan'
75 x 214,7 x 8 cm. Vidre mat. 
Subjecció sobre paret amb 
rodaments visibles. 26340845

199 €

Vidre mat o 
serigrafiat

Rodaments 
visibles o 
ocults

1

2

Rodaments visibles

Rodaments ocults

corredisses pER A pOrtEs de VIDRE

De conjunt
portes 'block'

Aïllament 
perimetral

Maneta 
magnètica

Motllures 
extensibles

65  
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Finestres i balconeres  
oscil·lobatents
• Emissiu baix.
• Gas argó.

100 x 100 cm 2 fulles 25080999 179 €
90 x 200 cm 1 fulla 25081008 199 €

SERVei D'INSTALACIÓ Si ho prefereixes, nosaltres ens ocupem de tot            T’ho portem i t’ho instal·lem a preu tancat, sense sorpreses, i amb total garantia.

Necessites  
una FINESTRA  
feta A MIDA?

T’oferim un servei personalitzat  
en el qual crearem la teva finestra 

feta a mida.

135 € 99 €

de pvc sense PERSIANAde pvc amb PERSIANA

Finestra lacada  
per a golfes
'Solid'
• 55 x 78 cm.
22496755

Finestra  
universal 
'Solid'
• 45 x 55 cm.
22492160

119 €

159 €

Finestra 
oscil·lobatent
• Emissiu baix.
• Gas argó.
• 60 x 70 cm.
25069651

• 70 x 100 cm.
25360123

Set de finestra oscil·lobatent
• Emissiu baix. 
• Gas argó.

70 x 118 cm  1 fulla 25351871 209 €
100 x 115 cm  2 fulles 24648871 169 €
100 x 118 cm  2 fulles 24485944 235 €
100 x 138 cm  2 fulles 25081026 289 €
90 x 218 cm  1 fulla 25754780/25754799* 299 €
120 x 138 cm  2 fulles 25077274 329 €
140 x 118 cm  2 fulles 25077283 359 €
140 x 138 cm  2 fulles 24456764 325 €

419 €

Finestra 
oscil·lobatent
• Emissiu baix.
• Gas argó.
• 140 x 218 cm.
• 2 fulles.
25077292

175 € 99 €199 €

• 66 x 118 cm.
22496764

• 45 x 73 cm.
22492179

• 78 x 118 cm.
22496773

de sostre

*Només practicable

  FES la TEVA COMPRA O RESERVA a WWW.BAUHAUS.ES
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Balconera
Practicable
90 x 200 cm 1 fulla 24105093 195 €

Corredissa
120 x 200 cm 2 fulles 24113786 209 €
150 x 200 cm 2 fulles 24110893 239 €

Balconera
Practicable
90 x 128 cm 1 fulla 24112279 299 €
150 x 220 cm 2 fulles 24112224 429 €

Corredissa
120 x 218 cm 2 fulles 24114178 379 €
150 x 218 cm 2 fulles 24115144 399 €
150 x 220 cm 2 fulles 24113944 450 €

Si ho prefereixes, nosaltres ens ocupem de tot            T’ho portem i t’ho instal·lem a preu tancat, sense sorpreses, i amb total garantia.

d'alumini sense PERSIANA

d'alumini sense PERSIANA

FINESTRES I BALCONERES

Finestra  
oscil·lobatent  
amb maneta  
per a bany  
i cuina
• 60 x 50 cm.
24114512

Finestres corredisses
60 x 50 cm 2 fulles 24113607 99 €
100 x 60 cm 2 fulles 25200469 115 €
80 x 80 cm 2 fulles 25967199 94,95 €
100 x 100 cm 2 fulles 24114707 98,95 €
120 x 100 cm 2 fulles 24112899 125 €
120 x 120 cm 2 fulles 25202146 169 €
150 x 100 cm 2 fulles 24113652 159 €
150 x 120 cm 2 fulles 24115135 165 €
180 x 100 cm 2 fulles 24114336 169 €
180 x 120 cm 2 fulles 24115302 179 €

Finestres practicables  
i oscil·lobatents
60 x 100 cm 1 fulla 24114901/24112491* 139 €
50 x 100 cm 1 fulla 24112260 129 €
100 x 100 cm 2 fulles 24112464 199 €
120 x 100 cm 2 fulles 24113263 229 €

Set de finestra corredissa

100 x 115 cm 2 fulles 24601607 139 €
100 x 135 cm 2 fulles 25202544 239 €
120 x 115 cm 2 fulles 24112215 209 €
150 x 115 cm 2 fulles 24113485 249 €
180 x 115 cm 2 fulles 24114187 329 €

Set de finestra oscil·lobatent

70 x 115 cm 1 fulla 25204364 239 €
100 x 115 cm 2 fulles 24110389 259 €
120 x 115 cm 2 fulles 24114521 299 €
140 x 115 cm 2 fulles 24113661 359 €

d'alumini amb PERSIANA d'alumini amb PERSIANA

Set de finestra practicable
60 x 115 cm 1 fulla 24114716 / 24113643 189 €
100 x 115 cm 2 fulles 24113971 269 €

119 €

*Només practicable



10,75 € (1 l. = 107,50 €) 4,95 € (1 l. = 9,90 €) 6,45 € (1 l. = 23,04 €)

24,95 € 
(1 l. = 33,26 €)

24,95 € 
(1 l. = 33,26 €)

 

24,95 € 
(1 l. = 33,26 €)

Pas 1
100 ml. Elimina fàcilment la silicona 
bruta o amb floridures. La silicona 
costa de treure, i aquest producte és 
ideal ja que facilita molt la tasca.
24174701

Pas 2
500 ml. Neteja la junta després de 
treure'n la silicona antiga i la deixa 
neta i sense bacteris, preparada per 
aplicar-hi la nova silicona. 22456698

280 ml. Silicona especial amb un 
component antifloridures que permet 
tenir la silicona neta durant molt més 
temps. S'asseca en tan sols 30 minuts. 
22890588/22885885

68

La teva cuina i el teu bany 
es mereixen el millor

Disponible en 9 colors

Renova't la cuina o el bany 
amb els nostres esmalts 
especialment pensats per a 
rajoles, mobles i terres.  
Per a cada superfície,  
una solució.

ESMALTS 
RENOVACIÓ

'Renovació rajoles'
750 ml. Esmalt de renovació per a rajoles amb 
aplicació directa sense necessitat de decapar.  
És resistent als cops, als fregaments i als productes 
de neteja i de cura del cos. No es pot aplicar a 
banyeres i piques. No s'esquerda. Disponible en 
diferents colors. 111064/

'Renovació cuines'
750 ml. Esmalt per a mobles de cuina.  
Aplicació directa sense necessitat de decapar.  
Aspecte setinat. Renovació sense obres.  
Rentable. Disponible en diferents colors. 
111064/

'Renovació terres'
750 ml. Esmalt de renovació per a terres 
interiors de marbre i ceràmica. No es pot 
aplicar sobre terres de dutxa/bany. Resisteix 
a la neteja freqüent amb productes químics. 
Disponible en diferents colors. 111064/

DIGUES ADEU  
ALS EFECTES  
DE LA HUMITAT
La humitat i els seus efectes 
poden incrustar-se en cada 
racó de casa teva. Aquestes 
tres alternatives faran 
que tot torni a lluir com el 
primer dia. Pas 3
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'Teka Colorado'
49,5 x 18 cm. Gruix: 12,5 mm. 
Caixa de 0,09 m2  
24904254 (m² = 66,56 €)

5,99 €/peça

'Teka Toscani'
49,5 x 18 cm. Gruix: 12,5 mm. 
Caixa de 0,09 m2 
24910561 (m² = 66,56 €)

5,99 €/peça

'Teka Firenze'
49,5 x 18 cm. Gruix: 12,5 mm. 
Caixa de 0,09 m2 
24904263 (m² = 66,56 €)

5,99 €/peça

'Teka Square'
49,5 x 18 cm. Gruix: 12,5 mm. 
Caixa de 0,09 m2 
24905266 (m² = 66,56 €)

5,99 €/peça

'Teka Benevento'
49,5 x 18 cm. Gruix: 12,5 mm. 
Caixa de 0,09 m2 
24909365 (m² = 66,56 €)

5,99 €/peça

'Cabane'
120 x 15,4 cm. Gruix: 6 mm. 
Caixa d'1,66 m2  = 32,29 € 
24586689/24593290/24584090

'Natural Oak'
91 x 15 cm. Gruix: 3 mm. 
Caixa d'1,11 m2  = 33,18 € 
24598301

'Alpine Larch'
91 x 15 cm. Gruix: 3 mm. 
Caixa d'1,11 m2  = 33,18 € 
24591887

'Bright Slate'
91 x 15 cm. Gruix: 3 mm. 
Caixa d'1,11 m2  = 33,18 € 
24598189

19,45 €/m2 29,89 €/m2 29,89 €/m2 29,89 €/m2

'Avet natural'
120 x 9,5 cm. Gruix: 10 mm. 
Caixa d' 1,14 m2  = 11,95 € 
24119289

10,48 €/m2

De FUSTA

De MDF

De PVC

'Mineral antracita'
260 x 37,5 cm. Gruix: 8 mm. 
Caixa de 2,925 m2  = 49 € 
24120519

16,75 €/m2

'Avet envernissat'
240 x 9,5 cm. Gruix: 10 mm. 
Caixa de 2,28 m2  = 26,95 € 
24118949

11,85 €/m2

Hi ha molts factors que poden 
fer malbé la teva paret, com les 
humitats o el simple pas del temps, i 
moltes solucions per tornar a tenir-la 
com el primer dia. Aquí tens les  
més actuals.

FRISOS I  
REVESTIMENTS

'Serrat'
260 x 21 cm. Gruix: 7 mm. 
Caixa de 2,73 m2  = 21,02 € 
24600002

7,70 €/m2

'Roure Pal'
260 x 21 cm. Gruix: 7 mm. 
Caixa de 2,73 m2  = 21,02 € 
24601759

7,70 €/m2

'Avet mel'
240 x 9,5 cm. Gruix: 10 mm. 
Caixa de 2,28 m2  = 27,95€ 
24118417

9,98 €/m2
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ESTORS

Estor enrotllable 'Screen'
• Visibilitat exterior amb total   
 intimitat interior.
• Evita el desenvolupament de  
 bacteris, àcars, fongs i floridures.
• Es pot rentar.
• Graus d'obertura disponibles  
 5% i 10%.
• 20% polièster i 80% PVC.
• Visibilitat exterior amb total   
 intimitat interior.
• Disponible en diferents colors i  
 mides. 
       119180/

des de 49,95 €

I es va fer 
la llum! O  
la foscor
Depèn del moment que et demani el cos.
Els estors són una opció perfecta per aportar el 
toc de llum natural definitiu al teu espai.  
Entre tots ells, destaquen els estors de polièster 
d'alta tenacitat recoberts de PVC: resistents, 
flexibles, higiènics, sostenibles i amb una gran 
varietat de transparències. Com veus, tot a 
l'altura de les teves expectatives.

No s'esquinça ni es desfila.

Aspecte ferm, sense plecs ni arrugues.

Confort tèrmic.

Protecció solar.

La pols no s'adhereix al teixit.

Inodor i no tòxic. 

Preservació del medi ambient.

Segur i saludable. 
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Estor 'Noche y Día' 
Estor enrotllable semiopac. Permet regular 
l’entrada de llum a l'interior a través d'una 
combinació de franges opaques i translúcides. 
Pots optar per diferents graus de lluminositat. 
Composició del teixit: 100% fibra de vidre.  
Tirador de PVC. Instal·lació a la paret o al sostre. 
Es neteja amb un drap humit. Disponible en 
diferents colors i mides. 119180/

des de 29,95 €

Estor 'Noche y Día Duolux' 
Estor enrotllable de doble caiguda. Teixit de 
franges transparents. Dues posicions faciliten 
un joc de transparència i opacitat. Suports per a 
instal·lació a paret o sostre. Disponible en diferents 
colors i mides. 119180/

des de 39 €

Estor 'Noche y Día Duolux Platinum' 
Estor enrotllable de doble caiguda premium. 
Control de la visió exterior i la privacitat. 100% 
polièster. Manteniment: aspirat suau o raspallat. 
Teixit de franges transparents. Cadeneta 
metàl·lica, caixetí superior i contrapès vist, acabat 
d'alumini. Suports per a instal·lació a paret o 
sostre. Disponible en diferents colors i mides. 
119180/

des de 59 €

ESTORS

Més econòmic, 
impossible!

La millor relació 
qualitat-preu!

La qualitat més alta 
al millor preu!

  FES la TEVA COMPRA O RESERVA a WWW.BAUHAUS.ES



EL TEU COS  
ET DEMANAVA  
UN CANVI
Feia temps que tenies aquesta sensació. 
Canvia la teva banyera per un plat i fes 
que el teu moment de dutxa sigui més 
fàcil i accessible que mai. Simplement 
obre la porta i fes el pas a noves 
sensacions. Sí, aquelles que fa temps 
que estaves esperant.

- Gaudeix de més comoditat  
i espai a la teva dutxa.

- Crea un espai més accessible i, 
per tant, més agradable.

- Estalvia aigua, energia i diners.

Consell

Paga en 3, 6, 12 i 18 Mesos, sense interessos ni comissions

Finançament A mida 
 amb 0% D'INTERESSOS

Inclou:
Material d'obra, mesurament 
i transport (fins a 30 km), 
desenrunament, retirada 
a abocador, modificació 
de desguàs fins a 50 cm, 
enrajolat fins a altura 
de 60 cm, ceràmica sèrie 
'Soho' 25 x 50 cm en 
diversos colors (màx. 3 m2) 
col·locació de plat de
dutxa de càrrega mineral 
'Eivissa' 120 x 70 cm amb 
vàlvula, desmuntatge i
muntatge de l'aixeta.*

i a més  
per 199 € més, 
instal·la una mampara 
frontal 'Kilian' de 120 cm

Exclou el desmuntatge i 
muntatge d'aparells  
sanitaris, modificació de  
les preses d'aigua,  
muntatge de mampara  
ni aixetes.

595,-
OportuniTaT   

Tots els finançaments estan subjectes a l’aprovació de l’entitat financera Santander Consumer Finance, SA. 
Consulta’n les condicions al teu centre BAUHAUS.




