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Des de la central d’Emccat Grup continuem treballant per la consolidació i el posi-
cionament del nostre grup com a referent en el sector de la distribució de materials 
per a la construcció i dins dels nostres territoris d’interacció: Catalunya, Andorra i Illes 
Balears. 

Mitjançant aquesta publicació pretenem transmetre un aire fresc i totalment in-
novador a les vostres llars, idees i conceptes amb els que podreu somiar, dissenyar i 
crear els vostres propis espais.Dotant-los de confort, vida, personalitat pròpia i adap-
tant-los amb la tendència que sigui del vostre gust. 

Un dels objectius del nostre grup és focalitzar tota la nostra força i energia, amb la 
qual treballa diàriament cadascun dels nostres socis, per tal de proporcionar el vostre 
benestar, satisfer tots els vostres desitjos de reforma amb proveïdors de producte 
molt reconeguts i amb una qualitat immillorable i que aquests puguin plasmar les 
vostres idees tant a petita com a gran escala dins de les vostres llars. 

Amb la missió d’estar sempre al costat del client i donar-vos suport, volem propo-
sar-vos tot un món de tendència, per donar vida als vostres projectes i arribar a crear 
un ambient de confiança, apropant-vos els nostres proveïdors de qualitat amb els 
que unim esforços i treballem per tal de beneficiar-vos. Amb aquesta revista us do-
nem la capacitat d’imaginar els vostres projectes, inclús els més exclusius, dissenyar 
el vostre propi món i deixar que el vostre enginy interior realci cada encant de la vostra 
llar, fent que sigui una experiència inoblidable amb l’assessorament de tots els ma-
gatzems que formen part d’Emccat Grup. 

És el moment de començar i fer aquesta reforma que tant desitgeu, no ho penseu 
més i harmonitzeu el vostre estil de vida, és l’hora de realitzar els canvis que sempre 
heu anhelat i amb Emccat Grup serà més fàcil, comptant amb la nostra ajuda, suport 
i assessorament. 

Esperem que sigui del vostre agrat i motiu d’inspiració, nosaltres des d’Emccat Grup 
continuarem treballant per a vosaltres i per el vostre benestar.

 

Ferran Nájar 
Director d’Emccat Grup
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Amb les sèries d’alta 
qualitat de Keraben, 
combinar a la perfecció 
la tendència i la 
confortabilitat dins de 
qualsevol entorn és 
possible. El seu minuciós 
treball i acurat disseny, 
permeten adaptar la 
sofisticació dins la teva 
llar, creant espais exclusius 
i càlids. 

SAVIA: Nova gamma Premium de formats denominats “Conveni-
ent Large”.  A través d’aquesta línia es proposen peces porcellà-
niques amb caràcter i carregades d’un estil únic. Dintre d’aquesta 
col·lecció també s’inclouen les noves sèries d’Evoque i Uptown.

Disseny i perfecció a la teva llar

VILLAGE: Sèrie 
envellida i innova-
dora que pretén 
reproduir el pas del 
temps. Impregnant 
de personalitat i 
distinció els espais 
de cada habitacle. 

4



FRAME: Col·lecció amb una forta 
identitat que es caracteritza per ser 

tota una obra ceràmica que arriba a 
ser un regal sensorial.

MIXIT: Neix de la 
fusió de diferents 

tipus de pedres, que 
combinades creen la 

perfecció en una úni-
ca peça de qualitat. 

Una col·lecció que 
inspira harmonia de 

contrastos suaus, llu-
ents i que són motiu 

de confortabilitat. 
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Donem vida als teus 
somnis i idees 

Grupo Halcon dissenya i fabrica productes 
ceràmics des de fa més de 50 anys, 
comptant amb una àmplia gamma de 
productes que faciliten la recreació 
d’acollidors i atractius ambients per a cada 
tipus de llar.  

STONEAGE: Porcellànic d’alta 
resistència ideal per als teus 
exteriors, amb una durabilitat 
il·limitada, les peces d’aquesta 
selecció es mantenen inaltera-
bles en el temps.sensorial.

DECK:  Ceràmica 
porcellànica que 
simula un efecte 

fusta i que reviu els 
detalls dels elements 

naturals.
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DOM:  Amb la seva 
originalitat i la precisió, 
s’aconsegueix la classe 

i l’aire modern on 
gaudir de l’excel·lència 

diàriament. 

ATELIER:  Sèrie que plasma un aspecte 
càlid, natural i acollidor amb el seu efecte 

fusta. La seva baixa porositat fan que 
aquesta peça sigui molt versàtil i ideal per a 

zones humides. 
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www.emccat.cat

Fes-ho realitat amb
els materials, preus i serveis d’Emccat Grup



Comptant amb un ampli catàleg de solucions, El Grup Grecogres 
disposa d’ una llarga experiència dins del sector ceramista, oferint 
productes porcellànics, façanes ventilades i gres porcellànic.

Racons amb encant
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Cuines que inspiren 
els millors plats

Madetres, fabricants de cuines 
personalitzades i a mida des de l’any 1967. 
Al llarg de la seva àmplia trajectòria han 
aconseguit que les seves cuines siguin 
un referent pels seus dissenys moderns 
i elegants, així com per proporcionar 
practicitat i qualitat.
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La teva comoditat 
és la nostra prioritat

Blanco sedueix amb les seves aigüeres i aixetes 
pels seus excel·lents acabats, materials de pri-
mera qualitat i l’exquisidesa dels seus dissenys. 
Actualment, les aigüeres, aixetes i sistemes 
de separació de desaprofitaments de Blanco 
ofereixen qualitat, funcionalitat, estètica i 
professionalitat d’alt nivell.
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Troba el teu millor estil 
Poalgi, marca de referència en la fabricació  
d’aigüeres sintètiques amb més de 20 anys 
d’experiència, proposa un nou concepte de cuina 
moderna; versàtil, funcional i adaptada a les 
expectatives de les idees més creatives, disposant 
d’una àmplia gamma de colors.
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Dune

L’elegància 
en el seu estat més pur

Amb Dune us garantim el compromís de totes les 
seves col·leccions. La moda i l’art són la inspiració 
de la firma, amb la seva creativitat ofereixen unes 
òptimes solucions decoratives i aposten per les 
últimes tendències del mercat, aportant així un 
aire trencador i diferent per a cada espai. 

ARIA BRONZO: Amb el 
seu color metal·litzat 
bronzo, us proposem 
un volum en 3D amb 
el que simular l’efecte 
al de les aspes d’un 
molí de vent. Aquesta 
col·lecció permet una 
àmplia diversitat de 
formes de col·locació 
que formen diferents 
figures.

SHAPES WHITE:  Col·lecció inspi-
rada en un disseny innovador que 
simbolitza la simplicitat i el luxe. 
Creades amb colors basics que 
fan que les seves formes siguin 
fresques i contemporànies. 
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Inverteix en 
tendència i disseny

Eureka Flooring amb més de 45 anys dins del 
sector, és una firma especialitzada en una gran 
varietat de paviments llaminats, paviments de vinil 
d’alta qualitat, d’exterior i parquets de fusta.
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Gaudeix de tots els detalls 

Harmonitzar elements  únics i de qualitat, 
s’ha convertit en un important atractiu en la 
construcció i decoració dels nostres habitatges, 
i amb Mainzu volem posar a la vostra disposició 
les idees més avantguardistes pel que fa als 
revestiments ceràmics, i estimular així les 
sensacions més creatives per a la construcció 
d’estades plenes de color, forma i textura.
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Amb Hisbalit posem a la teva disposició totes 
les possibilitats en quant als mosaics de vidre es 
refereix. Tots els seus materials estan fabricats 
amb vidre reciclat, que en combinació amb 
pigments d’origen natural, s’obté com a resultat 
un mosaic 100% reciclable i ecològic.

Imagina, fusiona i crea
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Elegància 
i qualitat certificada

Amb les aixetes de Clever us proposem una 
completa gamma de productes certificats, que 
donen solucions integrals a les instal·lacions 
domèstiques d’aigua calenta i sanitària. Dissenys 
amb personalitat i versàtils, que s’adapten 
perfectament a qualsevol espai enaltint la seva 
bellesa.
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Elements delicats i confortables 
per al teu benestar

La ceràmica Catalano, compta amb més de 45 
anys dins del sector del sanitari, oferint com a 
firma Italiana una òptima qualitat i un servei 
especialitzat.

Inspirat en la natura, Green Lux és la 
nova col·lecció de lavabos de suport i 
semiempotrat creada amb la idea “Gre-
en” i buscant extrema lleugeresa. 
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Tots els espais 
de la teva llar 
són importants

Multitud de colors, estils i complements formen 
la gamma de mobles d’Emccat Grup. Models 
carregats de tendència i amb un concepte 
diferenciador renovat, que optimitzaran cada racó 
del teu bany amb línies harmòniques, acabats 
actuals i un estil únic.

by
Mobiliari de Bany
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Profiltek pretén assolir 
l’excel·lència en tots els 
seus productes, donant 
sempre un servei de 
qualitat i un suport, que el 
mantenen com una firma 
de referència amb un ampli 
ventall de possibilitats 
en mampares de bany a 
mida. Troba la mampara 
que desitges, al preu que 
necessites! 

Un nou món per als teus sentits
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PORTES DE PAS: 
Aposta per la 
tendència a cada 
racó de la teva llar 
amb les innovadores 
portes de pas de 
vidre de Profiltek 
i crea un espai 
diferent, modern i 
trencador. 

T’ajudem a crear l’entorn que necessites

21



by

Tot és possible 
amb Emccat 

Grup...

Presentem els Plats de dutxa antilliscants i d’alta 
qualitat Imatio by Emccat Grup, troba totes 
les encimeres de tendència i lavabos de resina 
amb diferents acabats i colors per a dissenyar i 
personalitzar el teu bany a mida. 
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Schluter Systems facilita tot tipus de solucions en la col·locació de ceràmica i pedra natural; perfils decoratius per a paviments, 
perfils tècnics per a il·luminació, terres radiants, construcció de paviments flotants i diverses solucions més.
La ceràmica ben col·locada, és resistent i de fàcil neteja, aporta gran calidesa i confortabilitat, és per això que a través de Schlüter 
Systems, oferim una gamma de més de 10.000 productes adequats per a la col·locació de ceràmica i pedra natural, pensats en la 
creació dels millors espais amb les màximes garanties i estalvi energètic. 
A la il·lustració apareix el Sistema Ditra-Heat, utilitzat conjuntament amb revestiments ceràmics, Schlüter – DITRA 25 i que actua 
com a làmina d’impermeabilització.

Habitatges més confortables
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Gaudeix de la  
il.luminació natural

Amb Maydisa et proporcionem les més avançades solucions per a la construcció de qualsevol racó, i posem a la teva disposició 
una àmplia gamma de productes respectuosos amb el medi ambient, que proporcionen una arquitectura sana i sostenible
Gaudir de la llum natural, respirar l’aire lliure sense sortir de la nostra llar o administrar el cel nocturn, són sensacions úniques i 
privilegiades, que et proposem amb els diferents models de finestres per a teulades de Maydisa.

24



El plaer de decorar i 
cuidar el teu jardí

Jardí Pond amb la seva 
àmplia gamma de 

productes per construir, 
embellir i protegir els 

entorns exteriors de llar, 
conjuntament amb el 
nostre assessorament 

personalitzat i professional, 
fem que cuidar i decorar el 

teu jardí sigui tot un plaer
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Exclusivitat als teus exteriors
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Hevea, marca percussora en la fabricació de tot tipus de mobiliari per a exteriors, terrasses i jardins, compta amb una llarga 
experiència, proporciona productes d’alta qualitat i una àmplia gamma de dissenys adequats a tots els gustos.
Mobles elaborats amb materials de qualitat i resistents als diferents tipus de clima. Estructures d’alumini d’alta puresa, lleugers, 
robustos i d’ergonòmic disseny, que fan la base d’un confort òptim.
Amb Hevea projecta les teves idees més sofisticades i dóna vida als exteriors de la teva llar.
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La teula ceràmica és una elecció sostenible i 
eficient energèticament per a qualsevol projecte 
constructiu, és per això que La Escandella 
manté el seu compromís amb el medi ambient 
i l’ecosistema. Aportant disseny, qualitat i 
l’essència decorativa de la cultura Mediterrània.  

Excel.lència i benestar absolut...
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Confiança i garantia 
assegurada

Amb Aco, t’oferim una àmplia selecció de 
productes pel drenatge, pre-tractament, 
atenuació i infiltració d’aigües pluvials, 
industrials i sanitàries als sectors d’obra civil, 
urbanisme, indústria i edificació.
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Teules naturals i eficients

TEULA CORBA CENTENÀRIA MEDITERRANEA.
Aquesta teula s’inspira en les teulades envellides 
de la costa mediterrània, on es produeixen 
grans contrastos climàtics.Mediterrània 
transmet l’essència de la zona litoral gràcies a 
una perfecta harmonia dels seus inconfusibles 
matisos negres, ocres i blancs

TEULA TB 12 BIDASOA:
Amb aquesta teula s’aconsegueix un fons 
vermell intens, que permet un efecte 
destonificat molt agradable en el qual els 
marrons, daurats i blancs ofereixen múltiples 
possibilitats de combinació amb la resta 
d’elements de l’habitatge.

MONTSENY:
L’acabat Montseny, d’aparença envellit, es 
tracta d’una teula amb un disseny harmònic 
que combina perfectament en teulades 
que requereixen adaptar-se a l’entorn amb 
naturalitat.
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SAS, proporcionant des de l’any 
1900 Prefabricats de Formigó 
dirigits al sector de la construcció 
i la jardineria, els que permeten 
crear bells ambients tant interiors 
com exteriors per satisfer les més 
elevades exigències envers a qualitat 
i resistència.

Ambients acollidors i de qualitat



BARCELONA
EMCCAT FOAP -
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Av. Corts Catalanes nº 16, 
08173 Sant Cugat del Vallès
TEL.: 93 589 31 21 - FAX: 93 589 39 20
Av. Rius i Taulet, 27
08172 Sant Cugat del Vallès
C. Colom, 22 - 08172 Sant Cugat del Vallès
TEL.: 93 674 05 03 - FAX: 93 675 58 54
e-mail: foap@emccat.cat - www.foapsa.com

EMCCAT PEVIMAT GARRAF - SITGES
C/ dels Drets Humans, 13-15 Nau 4 
Pol.Ind. Mas Alba - 08870 SITGES.
Tel.: 93 894 59 54 - pevimat@emccat.cat
www.emccat.cat

EMCCAT PEVIMAT GARRAF - 
VILANOVA I LA GELTRÚ
C/ de l’ Acer, 15 - Pol. Ind. Masia d’en Barreres
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
TEL.: 93 893 77 76  
e-mail: pevimat@emccat.cat 
www.emccat.cat

EMCCAT MATERIALS CASA ARIMANY 
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Ctra. C-55 (Abrera-Manresa) km. 19,7
Polígon de les Vives - 
08295 Sant Vicenç de Castellet
C/Doctor Ferran, 4  
08295 Sant Vicenç de Castellet
TEL.: 93 833 01 17 - FAX: 93 833 34 74
e-mail: arimany@emccat.cat
www.casaarimany.com

EMCCAT MATERIALS CUSCÓ, S.L. - 
AVINYONET DEL PENEDÈS
Ctra. de Barcelona, 138
08793 Avinyonet del Penedès
TEL.: 93 897 00 51 - M.: 650 46 38 39
e-mail: materialscusco@emccat.cat
www.materialscusco.com

EMCCAT TM ESPAI FORTUNY, S.L. - CARDEDEU
Ctra. Dosrius, 22 - 08440 Cardedeu
TEL.: 93 871 17 84 - FAX: 93 846 19 71
e-mail: fortuny@emccat.cat
www.emccat.cat

EMCCAT MACOLSA OLESA S.L. - 
OLESA DE MONTSERRAT
Ctra. de la Puda s/n  
08640 Olesa de Montserrat (Barcelona)
TEL.: 93 778 62 08 - FAX: 93 772 95 01
email: macolsa@emccat.cat
www.almacenesconstruccionolesa.com

EMCCAT MATERIALS LA BÒBILA, S.L. - CARDONA
Ctra. Manresa a Solsona (Cruïlla Cardona) 
08261 Cardona
TEL.:93 869 23 00 - FAX: 93 868 46 09
e-mail: labobila@emccat.cat
www.emccat.cat

EMCCAT MATERIALS M.J.B. - LLINARS DEL 
VALLÈS
C. Horts d’en Mateu, 9 - Pol. Industrial Sud 
08450 Llinars del Vallès - TEL.: 93 841 10 74 
FAX: 93 841 23 93 - e-mail: mjb@emccat.cat
www.emccat.cat

EMCCAT MERCADÈ ESPAI DE BANY, S.L.  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Av. Del Parque, 44 - 08940 Cornellà de Llobregat
TEL.: 93 375 11 01 - FAX. 93 471 11 04
e-mail: mercade@emccat.cat
www.mercade.eu

EMCCAT PROGASA - 
STA. EULÀLIA DE RONÇANA
Ctra. de Barcelona, 129, 08187 
Sta. Eulàlia de Ronçana
Tel.: 93 844 80 41 - FAX: 93 844 80 41
e-mail: progasa@emccat.cat
www.emccat.cat

EMCCAT T. MARTORELL - 
LA ROCA DEL VALLÈS
C. dels Roquerols, Nau 1 - 08430 La Roca del Vallès
TEL.: 93 842 45 47 - FAX: 93 842 29 38
e-mail: tmartorell@emccat.cat
www.tmartorell.cat

EMCCAT SUBMINISTRES SAMA, S. L. 
CASTELLDEFELS
Av. Constitució, 77
08860 Castelldefels (Barcelona)  
TEL.: 93 105 05 59
e-mail: subministressama@emccat.cat
www.subministressama.es

EMCCAT ARQUIMATT  
MATERIALS I DECORACIÓ, S.L. - TORELLÓ
C/Sant Jordi, 16-08570 Torelló
TEL.: 93 519 23 26
C/Ter, 39 - 08570 Torelló
TEL.: 93 519 23 22
e-mail: arquimatt@emccat.cat
www.emccat.cat

GIRONA
EMCCAT ARC ARBÚCIES - ARBÚCIES
Pol. Industrial Cal Xic s/n - 17401 Arbúcies
Av. Costa Brava s/n - 17410 Sils 
TEL.: 972 16 23 64 - FAX: 972 86 09 54 
e-mail: arc@emccat.cat
www.arcarbuciesceramiques.com

EMCCAT CERDANYA - PUIGCERDÀ
Pol. Industrial Sector Estació - 
Nau nº 6-8, 17520 Puigcerdà
TEL.: 972 88 02 19 - FAX: 972 14 14 25
e-mail: cerdanya@emccat.cat
www.bosom.cat

EMCCAT COMERCIAL KMAG - PALAFRUGELL
Pol. Industrial Paratge les Brugueres - 
C/ Indústria, 10 17200 Palafrugell (Girona)
TEL.:972 30 56 88 
e-mail: comercialkmag@emccat.cat
www.comercialkmag.com

EMCCAT ROURA I PUJOL, S.L. - FIGUERES
Ctra. N-ll a km 3,8 (C/de Bruguera nº 4)
Apartat de correus nº 77 - 17600 - Figueres - Girona
TEL.:972 50 10 51 - e-mail: rourapujol@emccat.cat
www.rourapujol.com

LLEIDA
EMCCAT CERDANYA - BELLVER DE CERDANYA
Ctra. N-260 km. 198 Pol. Ind.
La Solana, 25720 - Bellver de Cerdanya 
TEL.: 973 51 01 27 - FAX: 973 51 06 19
e-mail: cerdanya@emccat.cat - www.bosom.cat

EMCCAT MATERIALS I FORJATS - JUNEDA
Ctra. Nacional 240, Km. 74,5 - 25430 Juneda
TEL.: 973 15 12 88 - FAX: 973 15 11 98
e-mail: materialsiforjats@emccat.cat
www.materials.cat

TARRAGONA
EMCCAT SIMÓ MATERIALS - AMPOSTA
Ctra. Santa Bàrbara, s/n - 43870 Amposta
TEL.: 977 70 31 66 - FAX: 977 70 59 59
e-mail: simo@emccat.cat - www.emccat.cat

EMCCAT JOAN POCARULL - MONTBLANC
Ctra. Tarragona -Lleida Km. 35,57 Nau A
43400 Montblanc (Tarragona)
TEL.: 977 860 216
e-mail: joanpocarull@emccat.cat - www.emccat.cat

ANDORRA
EMCCAT MESA - ANDORRA
Av. d’Enclar, 67 - AD500 
Santa Coloma (Principat d’Andorra)
TEL.: 00 376 72 00 77 - FAX: 00 376 72 29 33
e-mail: mesa@emccat.cat - www.mesa.ad

BALEARS
EMCCAT PIVITA - SES CADENES (EL ARENAL)
Camí Ca’n Durán, nº 15  
07600 Ses Cadenes - El Arenal (Mallorca)  
TEL.: 971 26 37 14 - FAX. 971 44 00 33  
e-mail: pivita@emccat.cat - www.pivita.es

EMCCAT PIVITA - PALMA (ILLES BALEARS)
C/Sócrates, nº 8  
07007 Palma de Mallorca (Balears) 
TEL.: 971 26 37 14 - FAX. 971 44 00 33 
e-mail: pivita@emccat.cat - www.pivita.es

EMCCAT PREFABRICATS CARBONELL 
MARIA DE LA SALUT (MALLORCA)
C. Arta, s/n - 07519 Maria de la Salut (Mallorca)
TEL.: 971 52 51 41 - FAX: 971 52 56 42
e-mail: carbonell@emccat.cat
www.prefabricatscarbonell.org

EMCCAT PREFABRICATS CARBONELL 
ALCÚDIA (MALLORCA)
Carretera de Alcúdia a Port Pollença, Km.2 
07400 Alcúdia - Tel.: 971 545 079 
e-mail: carbonell@emccat.cat
www.prefabricatscarbonell.org

EMCCAT SIMONET MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
ALARÓ (MALLORCA)
Carretera Alaró - Consell - Polígon nº4
07340 ALARÓ (Mallorca)
Tel. 971 510 493 - Fax. 971 879 550
e-mail: materialssimonet@emccat.cat
www.materialssimonet.com

Magatzems i Distribuïdors
Central: Passeig de les Lletres nº13 6º2ª 

08221 Terrassa (Barcelona)
Telf. 902 99 63 27 - Fax. 93 114 49 98

www.emccat.cat - info@emccat.cat

ANDORRA/BALEARS


