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Materials per a jardineria 

“Decora amb pedres, estalvia 

amb aigua.” 

Àrids per a construcció 

“Àrids de qualitat.” 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

Arenes Pàg. 119 

Arenes especials Pàg. 123 

Barreges Pàg. 125 

Graves Pàg. 129 

Rodons i bolos Pàg. 5 

Triturats Pàg. 29  

Volcànics Pàg. 49 

Adoquins, blocs i lloses Pàg. 53 

Pedres i roques Pàg. 69 

Fusta Pàg. 73 

Perfils i malles Pàg. 81 

Terres i substractes Pàg. 87  

Gabions Pàg. 105  

Gespa artificial Pàg. 107  



“Decora amb pedres, estalvia 

amb aigua.” 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 



RODONS I BOLOS 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Bolo blanc Macael 

www.pedrastore.com 

Mida:   100-150; 150-300 
 
Format:    Gàbia 1300 Kg. 
                  A pes 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre blanc, arrodonida artificialment en sec. 
- Apte per a decoració de jardins, disseny d’interiors i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

6 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Bolo vermell Macael 
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Mida:   150-300 
 
Format:    Gàbia  1300 Kg. 
                  A pes 
                   
 Característiques: 
- Pedra de marbre vermell, arrodonida artificialment en sec. 
- Apte per a decoració de jardins, disseny d’interiors i decoracions varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Bolo verd Macael 

www.pedrastore.com 

Mida:   150-300 
 
Format:    Gàbia 1300 Kg. 
                  A pes 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre verd, arrodonida artificialment en sec. 
- Apte per a decoració de jardins, disseny d’interiors i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Bolo rivex 
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Mida:   40-90 
 
Format:   Gàbia 1000 Kg. 
                 A pes 
 
Característiques: 
 
- Pedra rodona natural, arrodonida i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, drenatges i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Bolo iris vermell 
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Mida:   50-100, 100-300 
 
 
Format: 
                 Gàbia 1000 Kg. 
                 A doll 
 
Característiques: 
-  Pedra  natural rodona de importació amb vetes  de colors. 
- Apte per a decoració de jardins, disseny d’interiors i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

10 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Bolo rodó riu 
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Mida:   40-150, 150-300 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 A doll 
 
Característiques: 
- Pedra rodona natural de riu, rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, drenatges i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Dau marbre blanc 
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Mida:   2x2 cm. 
 
Format:   
                  Sacs 20 Kg. 
                   
 
Característiques: 
- Pedra de marbre blanc tallada a daus amb els cantons arrodonits. 
- Apte per a decoració de jardins, disseny d’interiors i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Dau marbre marfil 
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Mida:   20x20 
 
Format:   Sac 20 Kgs. 
                   
 
Característiques: 
- Pedra de marbre color marfil tallada a daus amb els cantons arrodonits. 
- Apte per a decoració de jardins, disseny d’interiors i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Pedra rodona de riu 
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Mida:   6-12, 12-20, 20-40 
 
Format:   Big-bag  900 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
                 A doll 
 
Característiques: 
-   Pedra rodona natural de riu, rentada i classificada. 
-   Apte per a decoració de jardins, drenatges , cobertes invertides i         
decoracions varies 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó blanc Macael 
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Mida:  7-15,  15-25,  25-40,  40-100 
 
Format:    Big-bag 1000 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre blanc, arrodonida artificialment en sec. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó coral 
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Mida:   8-12, 12-18, 20-30 
 
Format:    Big-bag 1000 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre color coral, rentada i arrodonida artificialment . 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó gris 
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Mida:   8-12, 12-18, 20-30 
 
Format:    Big-bag 1000 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre  color gris,  arrodonida artificialment, rentada i 

classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó groc 
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Mida:   8-12, 12-18, 20-30, 30-60 
 
Format:    Big-bag 1000 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre groc amb vetes blanques,  arrodonida artificialment , 

rentada i classificada 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó iris vermell 

www.pedrastore.com 

Mida:  20-40 
 
Format:    Gàbia 550 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
                  A pes 
 
Característiques:   
- Pedra  de importació de color beige amb vetes vermelles, arrodonida , 

rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, disseny d’interiors i decoracions varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó marfil 
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Mida:       8-12, 12-18, 20-30 
 
Format:    Big-bag 1000 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
 
- Pedra de marbre  color marfil,  arrodonida artificialment, rentada i 

classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó mixt 
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Mida:       12-18 
 
Format:    Big-bag 1000 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre de diferents  colors,  arrodonida artificialment, rentada i 

classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó negre 
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Mida:     6-12, 12-24, 24-40, 40-60 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra  negra, arrodonida artificialment , rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó rosa 
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Mida:       8-12, 12-18, 20-30 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre rosa,  arrodonida artificialment, rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó rosa zarci 
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Mida:      8-12, 12-18, 20-30 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre color rosa,  arrodonida artificialment , rentada i 

classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó vermell 
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Mida:      8-12, 12-18, 20-30, 30-60 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre color vermell amb alguna veta blanca,  arrodonida 

artificialment , rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó verd 
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Mida:      8-12, 12-18, 20-30 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre color verd,  arrodonida artificialment , rentada i 

classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó xocolata 
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Mida:      8-12, 12-18, 20-30, 30-60 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre color xocolata,  arrodonida artificialment , rentada i 

classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

27 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rodó translúcid 

www.pedrastore.com 

Mida:     24-40, 40-60 
 
Format:   Sac 20 Kg. 
                 A pes 
 
Característiques: 
- Pedra d’alabastre translúcida, arrodonida, rentada i classificada. 
- Ideal per a  la realització de projectes d’enllumenat de jardins, llums per a 

decoració de interiors, terrasses, etc. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

28 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

29 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

TRITURATS 



Basalt 
 

www.pedrastore.com 

Mida:      2-4,  4-11,  12-20,  40-100 
 
 
Format:    Big-bag 1000 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
                  A pes 
 
Característiques: 
- Pedra basàltica  marró fosc. 
- Apte per a decoració de jardins, camins, zones públiques, dissenys  i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

30 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Ceràmica triturada vermella 

www.pedrastore.com 

Mida:       12-18 
 
Format:    Big-bag  900 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Totxo vermell triturat i classificat. 
- Apte per a decoració de jardins, zones públiques i decoracions en general. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

31 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat cantera fosc 
 

www.pedrastore.com 

Mida:       3-6, 6-12, 12-18 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de pòrfid  color negre, tirturada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, zones públiques, dissenys  i decoracions 

varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

32 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat cantera rosa 

www.pedrastore.com 

Mida:       6-12, 12-20 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de pòrfid  color rosa, triturada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, zones públiques, dissenys  i decoracions 

varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

33 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Quars rosa 

www.pedrastore.com 

Mida:       25-40 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de quars rosa. 
- Apte per a disseny  d’interiors i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

34 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat blanc Macael 

www.pedrastore.com 

Mida:       3-6, 9-12, 12-20, 29-36 
 
Format:    Big-bag 1000 Kg. 
                  Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre blanc triturada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins,  disseny d’interiors i decoracions varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

35 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat  burdeos 
 

www.pedrastore.com 

Mida:      3-6, 6-12, 12-18 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de cantera de color burdeos. 
- Apte per a decoració de jardins, obres públiques, disseny  i decoracions 

varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

36 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat coral 

www.pedrastore.com 

Mida:      3-6, 6-10, 12-22, 22-32 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre blanc triturada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins,  disseny d’interiors i decoracions varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

37 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat gris 

www.pedrastore.com 

Mida:      3-6, 8-12,  12-20, 20-40 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre gris, triturada, rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, dissenys  d’interiors i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

38 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat groc 

www.pedrastore.com 

Mida:      3-6, 6-12, 12-20, 20-40 
 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
 
- Pedra de marbre groc, triturada, rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, dissenys  d’interiors i decoracions varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

39 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat marfil 

www.pedrastore.com 

Mida:       3-6, 6-10,  12-22, 22-32 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre marfil,  triturada , rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins,  dissenys  i decoracions varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

40 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat mixt 

www.pedrastore.com 

Mida:      12-22, 22-32 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
 
- Pedra de marbre de diferents colors, triturada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins,  dissenys i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

41 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat negre 

www.pedrastore.com 

Mida:      4-8, 9-14, 11-22, 24-40 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
 
- Pedra de pòrfid negra, triturada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins, cobertes invertides, disseny d’interiors i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

42 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat pissarra 

www.pedrastore.com 

Mida:       5-30 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de pissarra , triturada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins,  dissenys  i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

43 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat rosa 

www.pedrastore.com 

Mida:      3-6, 6-10, 10-15, 15-25, 25-30 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre rosa, triturada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins,  dissenys i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

44 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat rosa zarci 
 

www.pedrastore.com 

Mida:      3-6,  6-10,  12-22,  22-32 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre rosa, triturada, rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins,  dissenys  i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

45 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat vermell 

www.pedrastore.com 

Mida:      3-6,  6-12, 9-20, 20-30 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre vermell, triturada, rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins,  dissenys  i decoracions varies 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

46 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat verd 

www.pedrastore.com 

Mida:      3-6,  6-12, 12-20 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre verd, triturada, rentada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins,  dissenys  i decoracions varies 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

47 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Triturat xocolata 

www.pedrastore.com 

Mida:      3-6, 6-10,  12-22, 22-32 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra de marbre color xocolata amb vetes blanques, triturada i classificada. 
- Apte per a decoració de jardins,  dissenys  i decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

48 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

49 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànicss 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

VOLCÀNICS 



Volcànica negra 

www.pedrastore.com 

Mida:      20-40, 40-60 
 
Format:   Big-bag 900 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra  d’origen  volcànic  de color negre amb procés de classificació. 
- Apte per a decoració de jardins,  conserva la humitat ,dissenys, i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

50 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Volcànica marró 

www.pedrastore.com 

Mida:       5-9, 10-25, 20-50, 150-300 
 
Format:   Big-bag 1000 Kg. 
                 Sac 20 Kg. 
 
Característiques: 
- Pedra  d’origen  volcànic  de color marró amb procés de classificació. 
- Apte per a decoració de jardins,  conserva la humitat ,dissenys, i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

51 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



52 

www.pedrastore.com 



ADOQUINS, BLOCS I LLOSES 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

53 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

ADOQUINS, BLOCS I LLOSES 



Adoquí granític gris 

www.pedrastore.com 

Mida:      20 x 10 x 10 cm. 
 
Format:   A pes 
 
Característiques: 
 
- Pedra granítica, apte com a separador d’espais,  enrajolat jardins i 

decoracions varies.  

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

54 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Tufo Blochetto 

www.pedrastore.com 

Mida:      37x20x11,  37x27x7 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
 
- Blocs de pedra volcànica, apte per a murs, separacions, jardineres, dissenys 

i decoracions en general. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Llosa envellida blanca 

www.pedrastore.com 

Mida:     30x15x3 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
 
- Pedra marbre blanc, tallada i envellida manualment. 
- Apte per aplacar parets , enrajolar, parterres  de jardins i decoració en 
general. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

56 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Llosa envellida gris 

www.pedrastore.com 

Mida:      30x15x3 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
 
- Pedra marbre color gris, tallada i envellida manualment. 
- Apte per aplacar parets , enrajolar, parterres  de jardins i decoració en 
general. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Llosa envellida groga 

www.pedrastore.com 

Mida:      30x15x3 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
 
- Pedra marbre color groc, tallada i envellida manualment. 
- Apte per aplacar parets , enrajolar, parterres  de jardins i decoració en 
general. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Llosa envellida travertí crema 

www.pedrastore.com 

Mida:      40x30x3,   30x15x3 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
 
- Pedra marbre travertí , tallada i envellida manualment. 
- Apte per aplacar parets , enrajolar, parterres  de jardins i decoració en 
general. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



www.pedrastore.com 

Mida:     30x15x3 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
 
- Pedra marbre travertí  color or,  tallada i envellida manualment. 
- Apte per aplacar parets , enrajolar, parterres  de jardins i decoració en 
general. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

Llosa envellida travertí or 



Llosa exagonal travertí 

www.pedrastore.com 

Mida:      30x30x3 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
 
-    Pedra travertí color crema, tallada exagonal amb cantons arrodonits. 
- Possibilitat per a  diferents aplicacions, enrajolats, aplacats, passos pel jardí 

i decoració en general. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Llosa pissarra 

www.pedrastore.com 

Mida:      100x50x3,5 cm. 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
- Pedra  de pissarra natural tallada en lloses rectangulars. 
-    Per a  la seva estabilitat, és ideal com  a passos per a la  jardineria.  

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Llosa travertí or tallada 

www.pedrastore.com 

Mida:      30x30x3, 60x30x3,  60x30x2, 80x40x3 
 
Format:   Unitats, m2 
 
Característiques: 
 
- Pedra  natural travertí  color or, tallada. 
- Ideal per a fer passos per a jardins. 
- Apte per aplacar i enrajolar.  

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Llosa irregular Alcover 

www.pedrastore.com 

Mida:      Gruix 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 cm. 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
 
- Pedra irregular natural d’Alcover.  Ideal per camins, parterres, enrajolats, 

etc. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Irregular groc Macael 

www.pedrastore.com 

Mida:      entre 2 i 3 cm. gruix 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
 
- Pedra  de  marbre natural  tallada irregular. 
- Ideal per a parterres, camins , aplacar, enrajolats i d’altres.  

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Irregular or Macael 

www.pedrastore.com 

Mida:     entre 2 i 3 cm. gruix 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
 
- Pedra  de  marbre natural, tallada irregular. 
- Ideal per a parterres, camins , aplacar, enrajolats  i d’altres.  
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Tac pissarra 

www.pedrastore.com 

Mida:      100 x 8/10 x 8/10 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
 
- Pedra natural de pissarra tallada.  
- Apte per a decoració de jardins, separador  d’espais,  murs i decoracions 

varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



68 

www.pedrastore.com 



JARDINERIA 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

PEDRES I ROQUES 



Pedra per a murs 

www.pedrastore.com 

Mida:     90-150, 150-250 
 
Format:   A pes 
 
Característiques: 
 
- Pedra calcària triturada. 
- Apte per a marges, parets , obra pública i decoració de jardins en general. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Rocalla 

www.pedrastore.com 

Mida:      2-10 cm, 10-50  cm, 10-50 seleccionada, més de 50 cm, peça única 
 
Format:   A pes 
 
Característiques: 
 
- Pedra de rocalla  amb perforacions i formes diferents. 
- Apte per a decoració de jardins,  marges decoratius, separador d’espais, 

dissenys  i decoracions varies. 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

FUSTA 



Bambú  

www.pedrastore.com 

Mida:      diàmetre  5-6,  8-9,  11-12 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
 
- Canya de bambú vernissada  natural. 
- Opcional en color vermell i negre 
-    Ideal per a dissenys d’interiors, exteriors, jardins i decoracions en general. 

 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Bordillo ecològic 

www.pedrastore.com 

Mida:     250x22x8 ; 122x22x8 
 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
 
- Bordillo  de fusta ecològica de pi. Tractat amb autoclau. 
- Color marró. Apte com a separador d’espais i de graves. 
- S’ aconsella  en llocs i zones infantils pel seu canto arrodonit. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fustaa 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Travessa ecològica marró  

www.pedrastore.com 

Mida:    250x22x12 
              122x22x12 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
 
- Travessa de fusta ecològica de pi. Tractada amb autoclau. 
- Tenyida color marró. Apte per a separadors de espais, esglaons, marges 

decoratius, jardins i decoracions varies. 
 

 
 *Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 

dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Travessa ecològica natural 

www.pedrastore.com 

Mida:    250x22x12 
              122x22x12 
 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
 
- Travessa de fusta ecològica de pi tractada amb autoclau. Color natural. 
- Apte per a separadors d’espais, esglaons, marges decoratius, jardins i 

decoracions varies. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fustaa 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Travessa faig  

www.pedrastore.com 

Mida:      260x26x16 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
 
- Travessa recuperada de tren. Fusta de faig. 
- Prohibida la venda a zones  infantils i públiques.  
- Apte per a decoracions de jardins. 
 

 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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78 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Tutors 

www.pedrastore.com 

Mida:         200 x 6 diàmetre 
                   200x 8 diàmetre 
 
 
Format:      Unitats 
 
Característiques: 
 
- Estaques de fusta de pi, tractada en autoclau risc 4. 
- Apte per a treballs de jardineria, tanques, etc. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

79 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fustaa 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



80 

www.pedrastore.com 



JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

81 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

PERFILS I MALLES 



Estabilitzador de graves  

www.pedrastore.com 

Mida:          cel.la 110x50 (pas peatons) 
                    cel.la  55x50  (pas vehicles) 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
- Malla  d’estabilització del graves, flexible ,s’adapta al terreny i es  pot tallar 

facilment. 
- Estructura resistent, no es deforma  ni s’enfonsa. 
- Presentat en forma d’acordió  per facilitar-ne  el transport i 

emmagatzematge. 
- Ideal per a zones d’aparcaments, camins  transitables, jardins, camps de 

golf, etc. 
 

 
 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fustaa 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Malla geotextil 

www.pedrastore.com 

Mida:      Rotlle 2 x 150 m. 
 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
 
- Malla geotextil 90 gr.  
- Apte per evitar l’aparició de males herbes de sota les graves o gespes 

artificials. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

83 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Malla antiherbes  

www.pedrastore.com 

Mida:      Rotlle  2,10 x  100 m. 
 
Format:   M2 
 
Característiques: 
 
- Malla antiherbes 110 gr.  
- Colors negre, blanc, verd i marró. 
- Apte per evitar l’aparició de males herbes de sota les graves o gespes 

artificials. 
 

 
 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 
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CONSTRUCCIÓ 

84 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fustaa 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Perfil PVC 

www.pedrastore.com 

Mida:      3 m. x 14,5 cm.x  0,3 
 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
 
-    Perfil de PVC de color negre . 
- Gran flexibilitat que permet donar-li la forma que es vulgui. 
- Ideal com a separador de graves, espais  i acabaments de gespes naturals i 

artificials. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Perfils i 

malles 

Fustaa 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



 Perfil galvanitzat  

www.pedrastore.com 

Mida:      150x0,15 
 
Format:   Unitats 
 
Característiques: 
 
-    Perfil d’acer galvanitzat. 
- Adaptable i fàcil col.locació.  
- Disposa de piqueta per clavar i adjuntar peces. 
- Ideal com a separador de graves, espais  i acabaments de gespes naturals i 

artificials. 
 

 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

JARDINERIA 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

TERRES I SUBSTRACTES 



Sauló 

www.pedrastore.com 

Mida:    0-6 
 
 
Format:    Big-bag 1200 Kg. 
                  Sac 25 Kg. 
                  A pes 
 
Característiques: 
-    Arena granítica amb  molt de drenatge. 
- Apte per a jardins, barreges per plantar gespa, camps de futbol i de golf, 

escoles,  reomplir terrenys, preparació terreny per gespa artificial, etc. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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CONSTRUCCIÓ 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Terra vegetal purgada   

www.pedrastore.com 

Mida:      0,6 
 
Format:   Big-bag  1200 Kg. 
                 A pes 
 
Característiques: 
 
- Terra natural purgada. 
- Apte per a reomplir terrenys i jardins en general. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 
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CONSTRUCCIÓ 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Perfils i 

malles 

Fustaa 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Terra amb sauló 

www.pedrastore.com 

Mida:      0-6 
 
 
Format:   Big-bag 1200 Kg. 
                   
                  
Característiques: 
- Barreja de terra natural purgada  amb  sauló. 
- Apte per a reomplir terrenys i jardins en general 

 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Terra gespa 

www.pedrastore.com 

Mida:       0,6 
 
Format:    Big-bag  900 Kg. 
                  Sac 20 l. 
                  A pes 
 
Característiques: 
 
- Barreja 50% sauló amb 50%  d’escorça de pi triturada compostada i fem de 

vaca.  
- Apte per a la sembra de gespa. 

 
 *Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 

dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Perfils i 

malles 

Fustaa 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Terra gespa fina   

www.pedrastore.com 

Format:    Big-bag  900 Kg. 
                  Sac 20 l. 
                  A pes 
                   
Característiques: 
- Barreja d’arena granítica 0,2  amb  adob orgànic  a partir  d’escorça triturada i   
compostada molt  fina i  un tant per cent elevat de nutrients de vaca. 
- Per la seva  textura fina, és ideal per a la sembra i ressembra de gespa. 

 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Terra jardineres 

www.pedrastore.com 

 
Format:    Big-bag  900 Kg. 
                  Sac 20 l. 
                  A pes 
                   
 Característiques: 
- Barreja de terra vegetal purgada amb  escorça triturada i compostada i fem 
de vaca. 
-  Per la seva composició rica en nutrients és ideal  per a horts, jardineres, 
plantacions i cultius en general. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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CONSTRUCCIÓ 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Perfils i 

malles 

Fustaa 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



 Terra  compost   

www.pedrastore.com 

 
Format:    Big-bag  900 Kg. 
                  A pes 
 
Característiques: 
 
- Barreja de terra vegetal purgada amb compost  de restes de menjar i poda. 
- Apte per a horts, jardineres i tot tipus de cultius. 

 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Materia orgànica 

www.pedrastore.com 

 
Format:    Big-bag  500 Kg. 
                  A pes 
                   
 Característiques: 
- Compost 90% escorça triturada i compostada amb un  10% de nutrients de 

vaca. 
- Ideal per a fer barreges amb terra per a plantacions. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Perfils i 

malles 

Fustaa 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Escorça de pi   

www.pedrastore.com 

Mides:      30/50 
 
Format:    Big-bag 200 Kg. 
                  Sac 70 l. 
                  A pes 
 
Característiques: 
 
- Escorça de pi, qualitat extra. 
- Apte per a parterres i jardineres. Aguanta la humitat i evita les males 

herbes. 
 

 *Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Mantillo 

www.pedrastore.com 

 
Format:   Sac 50 l. 
 
 Característiques: 
-    Compost orgànic. 
- Ressembra i plantació de gespa.  
- Apte per a barrejar amb terra i millorar-ne l’estructura. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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CONSTRUCCIÓ 

97 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Perfils i 

malles 

Fustaa 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Recebo   

www.pedrastore.com 

Mides:      Sac de 50 l. 
 
Característiques: 
 
- Barreja de diferents materies orgàniques i arena de sílice. 
- Ideal per a sembrar i ressembrar gespa. 
- Amb abonament  de lliberació lenta per a  a millorar el manteniment i 

l’aspecte de la gespa 
 

 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Substracte Universal 

www.pedrastore.com 

 
Format:   Sac  10, 20, 50 70 l. 
 
 Característiques: 
 
-    Barreja de turbes, coco i compost orgànic amb un alt contingut de 
substàncies nutritives. 
- Apte per al cultiu i reproducció de tot tipus de plantes ornamentals. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Perfils i 

malles 

Fustaa 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



 Substracte Universal amb perlita  

www.pedrastore.com 

Mides:      Sac   20, 50 l. 
 
Característiques: 
 
-   Barreja de turbes i perlita. Alt contingut de substàncies nutritives d’acció 
ràpida i duradera. 
- Ideal per a la reproducció i cultiu de plantes. 
- La perlita millora l’airejament del substracte, afovorint l’arrel de la planta 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Substracte plantes àcides 

www.pedrastore.com 

 
Format:   Sac  50 l. 
 
Característiques: 
 
- Substracte especial  per a plantes acidòfiles que requereixen un Ph baix , 

com camelies, hortensies, etc. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Perfils i 

malles 

Fustaa 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Substracte cannavis  

www.pedrastore.com 

Mides:      Sac 50 l. 
 
Característiques: 
 
- Substracte específic per a cultiu de cannabis. 
- Barreja de turbes, coco, mantillo i perlita. Enriquit amb abonament orgànic 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Terra horta 

www.pedrastore.com 

 
Format:   Sac  50 l. 
 
 Característiques: 
 
- Substracte 100% orgànic, barreja de restes vegetals i animals degudament 

compostats. 
- Alta capacitat  de reteció d’aigua i nutrients. 
- Ideal per a l cultiu d’hortalises, fruiters i aromàtiques. 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Rodons i 

bolos 
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Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 
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artificial 

Arenes 

Arenes 
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Barreges 

Graves 



104 

www.pedrastore.com 
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Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 
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Perfils i 
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Arenes 

Arenes 
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Barreges 

Graves 

GABIONS 



Gabions   

www.pedrastore.com 

Mides:      A consultar 
 
Característiques: 
 
- Gabions  de malla d’acer. 
- Forta estructura interior, garantitzant la deformació del gabió. 
- Opcional , ple o buit pre-montat. 
- Servei de transport i col.locació 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Rodons i 
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Pedres i 

roques 
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Gabions 
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Arenes 

Arenes 

especials 
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GESPA ARTIFICIAL 



 Comfort   

www.pedrastore.com 

Mides:                        Rotlle 2 m. ample x 25 m. llarg aproximadament 
 
Alçada fill:                  40 mm. 
Punts/m2:                  14.700 
Nº passades:                      14 
Calibre:                            3/8” 
Material suport:          PE/PP 
Color:                      Verd oliva 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 
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Mides:                             Rotlle 2 m. ample x 25 m. llarg aproximadament 
 
Alçada fill:                      35 mm. 
Punts/m2:                      14.700 
Nº passades:                         14 
Calibre:                               3/8” 
Material suport:              PE/PP 
Color:                         verd oliva 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Fresh   

www.pedrastore.com 

Mides:                        Rotlle 2 m. ample x 25 m. llarg aproximadament 
 
Alçada fill:                     30 mm. 
Punts/m2:                     14.700 
Nº passades:                         14 
Calibre:                                3/8” 
Material suport:              PE/PP 
Color:                          verd lima 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 
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Graves 
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Natural 
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Mides:                        Rotlle 2 m. ample x 25 m. llarg aproximadament 
 
Alçada fill:                     37 mm. 
Punts/m2:                     15.225 
Nº passades:                     14’5 
Calibre:                               3/8” 
Material suport:             PE/PP 
Color:                         verd lima 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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 Seda    
   

www.pedrastore.com 

Mides:      Rotlle 2 m. ample x 25 m. llarg aproximadament 
 
Alçada fill:  35 mm. 
Puntades:  14.700 
Pes del fil  (resistència):  11.600 
Color:  Verd oliva/terra 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Arenes 

especials 
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Graves 
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Silk 

www.pedrastore.com 

 
Mides:    Rotlle 2 m. ample x 25 m. llarg aproximadament 
  
 
Alçada fill:  37 mm. 
Puntades:  17.850 
Pes del fil  (resistència):  11.600 
Color:  Verd lima/terra 
 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

113 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Perfils i 

malles 

Fustaa 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 



Ecosense  
   

www.pedrastore.com 

Mides:      Rotlle 2 m. ample x 25 m. llarg aproximadament 
 
Alçada fill:  28 mm. 
Puntades:  13.650 
Pes del fil  (resistència):  12.000 
Color:  Oliva/terra 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Arenes 
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Graves 
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 Components gespa artificial 

www.pedrastore.com 

 

- Banda unió  30 cm. x 10 m. 
- Banda unió 30 cm. x 100 m. 
- Banda unió adhesiva 15 cm. x 5 m. 
- Cola cartutxo 290 ml. 
- Pot  cola   6 Kg. 
- Pot cola  13 Kg. 
-   Piqueta  U 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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“Àrids de qualitat” 

ÀRIDS PER A 
CONSTRUCCIÓ 



118 

www.pedrastore.com 



JARDINERIA 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

119 

Rodons i 

bolos 

Triturats 

Volcànics 

Adoquins, 

blocs i lloses 

Pedres i 

roques 

Fusta 

Perfils i 

malles 

Terres i 

substractes 

Gabions 

Gespa 

artificial 

Arenes 

Arenes 

especials 

Barreges 

Graves 

ARENES 
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*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 

ÀRIDS PER A 

CONSTRUCCIÓ 

Arenes 

Arenes 

especials 
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Graves 
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Arena Bellpuig 

Mida:  0-2 
 
 
Format:    Sac 25 Kg. 
                  Big-bag  900 Kg. 
                  A pes 
 
- Característiques:   

 
- Arena silícica, natural i seleccionada. 
- Ideal per acabats molt fins. 
- Apte per a la col.locació d’obra vista, barreges, 

sorrals infantils, camps de golf i obres en general. 
 

 
 

Arena cantera 

Mida:  0-2 
 
 
Format:     Sac 25 Kg. 
                   Big-bag 900 Kg. 
                   A pes 
 
Característiques:  

 
- Arena calcàrea. 
- Apte per a la col.locació d’obra vista , 

mamposteria i obres en general. 
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*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Arena fina 

Mida:  0-2 
 
 
Format:    Sac 25 Kg. 
                  Big-bag  900 Kg. 
                  A pes 
 
Característiques:   
 
- Arena  de producció pròpia, consistent en una 

barreja d’arena natural amb arena de cantera. 
- Apte per a arrebossats , esquerdejats, obra vista i 

obres en general. 
 

Arena rentada 

Mida:  0-3 ;  0-5 
 
Format:    Sac 25 Kg. 
                  Big-bag 900 Kg. 
                  A pes 
 
Característiques:  
 
-   Arena  natural rentada. 
- Apte per a “planxés” de poc gruix, esquerdejats, 

formigó estructural, morters i altres usos. 
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ARENES ESPECIALS 
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*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Sílice 

Mida:      0-0.5,   0.5-1,   1-2,   2-3 
 
 
Format:   Sac 25 Kg. 
 
Característiques:   

 
- Arena  silícia. 
- Apte per a filtres de piscines, gespa artificial, 

màquines de xorreig,  camps de golf, padel i 
decoracions varies. 

- Opció per gespa artificial en color marró. 
 

 
 
 

Triturat blanc  M3-M4 
  

Mida:        0.6/1.2    1.2/2 
 
 
Format:    Sac 25 Kg. 
                  Big-bag  900 Kg. 
 
Característiques:  

 
- Arena natural i classificada. 
- Utilitzat per a monocapes i formigó polímer. 
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BARREGES 



126 

www.pedrastore.com 



www.pedrastore.com 

*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Arena rentada amb ull de perdiu 

Mida:   0-5 
 
 
Format:     
                   Big-bag 900 Kg 
                   A pes 

 
Característiques:   
 
- Barreja  de producció pròpia d’arena rentada i un 

tant per cent baix de triturat de cantera 3/6. 
- Apte per a gunitar o planxés molt fins. 
 

Tot-ú de cantera 

Mida:    0-12 
 
Format:    
                   Big-bag 900 Kg. 
                   A pes 
 
Característiques:  
 
-   Barreja de producció pròpia d’arena i  grava  de 
cantera 6-12. 
- Apte per a formigons no estructurals. 
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*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Tot-ú rentat 

Mida:   0-12 
 
 
Format:    Sac 25 Kg. 
                  Big-Bag 900 Kg. 
                  A pes 
 
- Característiques:   

 
-   Barreja de producció pròpia d’arena rentada i     
grava  de cantera 6-12. 
- Apte per a formigons no estructurals. 
 

 
 
 

Zahorres 
  

Mida:   0-25 
 
 
Format:     Big-bag  900 Kg. 
                   A pes 
 
Característiques:  

 
- Pedra de cantera triturada, obtinguda del primer 

rebuig de trituració. 
- Apte per a replens de terrenys i rases. 
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GRAVES 
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*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Triturat de cantera 

Mida:       3-6 ; 6-12 ; 12-20 ; 20-40 ; 40-80 
 
 
Format:    Sac 25 Kg. 
                  Big-Bag 900 Kg. 
                  A pes 
 
- Característiques:   

 
- Pedra natural de cantera triturada i classificada. 
- Apte segons el calibre, per construcció, barreges i 

jardineria. 
 

 
 
 

Triturat de cantera fosc 
  

Mida:        3-6 ; 6-12 ; 12-18 ; 20-60 
 
 
Format:     Sac 25 Kg. 
                   Big-bag  900 Kg. 
                   A pes 
 
Característiques:  

 
- Pedra de cantera color gris fosc,  triturada i 

classificada. 
- Apte per arrenjaments de camins, zones  

d’aparcament i jardineria. 
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*Mida expressada en mil·límetres. Les mesures, pesos i capacitats 
dels envasos són aproximats. 
*Les pedres naturals, rodones i/o triturades poden variar la intensitat 
del color segons sigui el seu tamany. 
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Cantera granític 

Mida:  6-12 
 
 
Format:     
                  A pes 

 
Característiques:   
 
- Pedra granítica triturada i classificada. 
- Apte per arrenjaments de camins. 
 

Gresa rentada 

Mida:   4-8 ; 8-20 
 
Format:    
                   Sac 25 Kgs. 
                   Big-bag 1000 Kg. 
                   A pes 
 
Característiques:  
 
- Pedra granítica rentada i classificada. 
- Apte per parterres, camins i jardineria en general. 
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Oficines i instal·lacions: 
Crta. Falset-Alcañiz (N-420) Km-868 
Riudoms, 43330 (Tarragona) 
 
Contacte: 
info@pedrastore.com 
Telf. 977 070 090 
 
www.pedrastore.com 


