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* Productes, descripcions i preus subjectes a disponibilitat i a error tipogràfic.



Some of the bests 
memories are made 
in summer.





Els càlids raigs del sol, el primer bany al mar, un gelat, sopars 

amb amigues a la terrassa.

La nostra col·lecció s’inspira en totes aquestes petites coses 

que fan que gaudeixis dels llargs dies d’estiu.

Quin és el teu moment ?





Moment platja
Les ones del mar, sentir la sorra als peus, un bon llibre,  

aquell moment per connectar amb tu mateixa.

7



Summer 
freshness 



¿Esmorzar a casa o a la platja?

Bossa isotèrmica to go
22x12x28 cm | 6'99 €
(Ref.: HODMMK0221IV)

Tassa viu cru  
400 ml | 3'99 €
(Ref.: ZDIDC00312WT)

Mug happy-love assortiment 
330 ml | 2'99 €
(Ref.: ZDIDC001SA12RIM)

Individual fibra vegetal 
ø38 cm | 4'99 €
(Ref.: HODMKT1548GP)

Ampolla to go  
500 ml | 9'99 €
(Ref.: CYWKTBT024622)

Envàs aliments to go  
des de 7'99 €
(Ref.: HODMMK155)

Pack 4 gots espresso
150 ml | 10'99 €
(Ref.: ZDIDC202111)

Si el teu pla és passar el dia a la platja, no t’oblidis de portar el teu esmorzar favorit i alguna 
beguda refrescant. I si ets de les que no pot sortir de casa sense haver pres el teu cafè, 
gaudeix-lo tranquil·lament a les nostres noves tasses de tons pastel.
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Una tovallola lleugera, 
absorbent i que la puguis 
portar a tot arreu? 
Ara sí! Estan disponibles  
en 3 colors i amb una bossa 
que fa joc.
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Get ready!
Un dia assolellat d’estiu per gaudir  
de la platja o la piscina. Prepara les coses 
indispensables, com ara la tovallola, el barret, 
el biquini i l’ampolla to go. 
Sabies que aquests cabassos tenen  
una estoreta incorporada? Ara, prendre  
el sol et resultarà encara més còmode.

Pareo platja amb una bossa que fa joc  
80x170 cm | 13'99 €
(Ref.: NDCADE80)

Bossa boho 38×42 cm 
5'99 €
(Ref.: MLTHT5052T)

Pareo tovallola platja 80×170 cm 
13'99 €
(Ref.: MLTHT7071RA)

Barret cotó ø57 cm 
12'99 €
(Ref.: WEADR218362)

Bossa platja amb necesser  
54x40x17 cm | 20×15 cm | 15'99 €
(Ref.: SHT21XYD18857121)

Ventall calat fusta  
15 cm | 1'99 €
(Ref.: NRUOMY15690)

Motxilla de ratlles ø30×40 cm 
18'99 €
(Ref.: SHTHXF39453)

Barret havà ø19x18 cm 
12'99 €
(Ref.: SHT21109)

Bossa de platja amb estoreta 
53x35 cm | 22'99 €
(Ref.: SHTHXF41743A)
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Samarretes  
100% cotó
orgànic
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Samarreta slim Tout va bien 
T. S/M/L | 11'99 €
(Ref.: KAT35812)

Samarreta slim Coup de couer
T. S/M/L | 11'99 €
(Ref.: KAT35810)

Samarreta oversize Freedom 
T. M/L/XL | 12'99 €
(Ref.: KAT35821)

Samarreta oversize Planet Earth 
T. M/L/XL | 12'99 €
(Ref.: KAT35820)
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Sea,  
sand  
& sun
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Coixí de platja 26x17 cm  
6'99 €
(Ref.: UNHMM20012110)

Catifa de platja 158x49 cm 
24'99 €
(Ref.: UNHOC00094M04)

Bossa carmanyola 30x21x34 cm 
12'99 €
(Ref.: UNHPN00046)

Para-sol 160x170 cm 
19'99 €
(Ref.: UNHUCGB0013)

L’estiu és sinònim de bon temps, 
tranquil·litat, pau i harmonia.  
Amb aquestes cadires, coixins, 
neveres i para-sols que fan joc, 
gaudiràs encara més dels raigs  
de sol als teus llocs favorits.
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Per al dia a dia, per a les nits d’estiu, o per a una tarda de platja o piscina, 
tenim el model ideal que t’acompanyarà en tots els teus plans estivals.
Un estil per a cada ocasió.

Quin tries?

Flip flop paisley  
T. 36-41 | 4'99 €
(Ref.: HFEHFW1098)

Sandàlia tira 
T. 36-41 | 7'99 €
(Ref.: HFESHO0027421)

Sandàlia doble tira
T. 36-41 | 8'99 €
(Ref.: HFEHFBK01BROWN)

Espardenya 
T. 36-41 | 10'99 €
(Ref.: KTDAK02522)

Sandàlia d’espart
T. 36-41 | 19'99 €
(Ref.: VNC21IND004V)

VISITA LES NOSTRES BOTIGUES I DESCOBREIX LA GRAN VARIETAT DE MODELS I COLORS DISPONIBLES.
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Girls 
just 
wanna 
have 
sun 
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Comparteix moments amb les teves amigues jugant a les pales o la petanca 
i banyant-te a la platja o la piscina. És l’època per gaudir dels jocs a l’aire 
lliure i de la millor companyia.

Diversió a l ’aire lliure

Joc de petanca 
21'99 €
(Ref.: HODMDN1132)

Pareo de platja 80×170 cm 
8'99 €
(Ref.: MLTHT5054T)

Ventilador 10x13,5 cm 
7'99 €
(Ref.: YIELF7313)

Pales de platja 
10'99 €
(Ref.: HODMA1862HT)
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Chiringuito time
Hi ha un pla millor que cruspir-se un gelat una tarda d’estiu?

De maduixa, vainilla, xocolata, amb galeta, amb una bola, dues, tres…
Ens fa venir salivera!
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Bossa retro 30x25x12,5 cm 
3'99 €
(Ref.: HODMDN1149A)

Quan comença a caure el sol, ens ve de gust prendre alguna cosa i refrescar-nos. 
Per als plans de tarda, els lligacues, els barrets i els mocadors seran els teus aliats 
perfectes per anar a menjar un gelat i sentir-te còmoda i fresca.

Ventilador de mà   
10,5x21,5 cm | 6'99 €
(Ref.: YIESU0221)

Barret cotó ø57 cm 
12'99 €
(Ref.: WEADR218361)

Plan de tarda

Pack diadema i lligacues 
5'99 €
(Ref.:WEAT23113)

Pack 2 lligacues 
4'99 €
(Ref.: WEAT23110)

Bossa de xarxa cotó  
35×40 cm | 4'99 €
(Ref.: HODMDN1148E)

Ventall estampat  
21 cm | 8'99 €
(Ref.:NRUOMY1600321)
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Let the 
summer 
begin



Relax a casa
Si busques tranquil·litat, connecta amb la natura
i relaxa’t a l’aire lliure amb un bon llibre i una mica 
de fruita fresca. Prepara la teva terrassa sense  
oblidar-te de protegir-te dels raigs UV amb un barret 
o una visera, i gaudiràs d’una tarda d’estiu perfecta.

Ampolla to go 500 ml 
9'99 €
(Ref.: CYWKTBT024622)

Cadira director bambú 58x44x88 cm 
67'99 €
(Ref.: NANDRC584488)

Hamaca 58,5x89x90 cm 
79'99 €
(Ref.: UNHOC00166)

Let the 
summer 
begin
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Cistelles, cistelles i més cistelles. 
Sempre són la millor elecció 
si vols donar un toc rústic 
i acollidor a la teva llar,  
tant a l’interior com a 
l’exterior de casa teva.

Cistella algues marines 
des de 9'99 €
(Ref.: NAN21FSHB22232)

Cistell rodó jacint aigua 
des de 17'99 €
(Ref.:NAN21WHB353139)

Paquet 3 cistelles vímet nanses 
34'99 €
(Ref.: SHTHJM20013)

Cistella petita amb nanses 
des de 3'99 €
(Ref.: GDH20A019)
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In  & out
Per tenir una taula d’estiu ideal, tan sols cal que combinis elements  
de fibres naturals, tons neutres i un centre de taula bonic, com aquestes 
damajoanes fetes amb vidre reciclat i decorades amb un toc verd.

Branca eucaliptus 77 cm 
6'99 €
(Ref.: LEI2163591)

Damajoana vidre ø19x31 cm 
14'99 €
(Ref.: VTC22554)

Taula de servir amb nansa  
44x18x2 cm | 14'99 €
(Ref.: KHAW9528A1)

Individual de fibra natural 
5'99 €
(Ref.: HKXKXZC1926)
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Dinar d ’estiu
a suau brisa d’estiu convida a passar més temps  
a l’aire lliure. Decora la teva taula amb fibres naturals,  
tèxtils de cotó i accessoris de vidre reciclat.

Cistell fibra natural nanses 
des de 24'99 €
(Ref.: SHTHJM20701A)

Estovalles cotó reciclat 
des de 19'99 €
(Ref.: HTXPOLO140OL)

Paquet 3 coberts 
6'99 €
(Ref.: GLGE405BB1006102803)

Cadira fusta 46x42x87 cm 
129'99 €
(Ref.: HFXXMSCB2001)

Coberts per servir fusta 
d’acàcia 7'99 €
(Ref.: WOOWD5184)

Taula fusta reciclada  
120x80x76 cm | 299'99 €
(Ref.: SDAAH76112)

Bol amanida fusta d’acàcia 
des de 7'99 €
(Ref.: WOOWD6891)

Plat vaixella blanca 
des de 4'99 €
(Ref.: PCMG11004077V77)

Pack 2 tovallons 
40×40 cm | 6'99 €
(Ref.: HTXPOLO40OL)

Got bodega color 345 ml 
1'99 €
(Ref.: INDMUYCD20011TP)

Plat fusta d’acàcia 
des de 7'99 €
(Ref.:WOOWD784213)

Sotaplat fibra natural 
ø36 cm | 4'99 €
(Ref.: PTC2019HL1147)
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Moment revetlla
S’acosta el moment de rebre els teus convidats i celebrar 

la nit més curta de l’any. Prepara amb cura l’aperitiu i el sopar,  
i crea un ambient festiu per gaudir de la millor companyia.
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Ens encanten els sopars d’estiu a l’aire lliure!
Crea un ambient càlid i acollidor a la terrassa, al jardí o al balcó,  
amb música de fons i una dosi de bon humor amb la millor companyia. 

Reunió d ’amigues

Catifa algues marines  
ø60 cm | 11'99 €
(Ref.: NANJOOC3D60)

Fanal espelma citronella 
3'99 €
(Ref.: BGAAB1217)

Garlanda de llums 
10 boles led 7,5 m | 34'99 €
(Ref.: KOPAXC100000)

Gerra amb tap  
1500 ml | 10'99 €
(Ref.: CYWKTJ07371)

Sofà palet fusta cremada   
des de 119'99 €
(Ref.: RICSPRMQM)

Gerra amb tap  
1000 ml | 11'99 €
(Ref.: NRURMJZ07017)

Llum exterior   
18,5x18,5x20 cm | 19'99 €
(Ref.: HMYDL16323005)

Test terracota espelma citronella   
11x5 cm | 2'99 €
(Ref.: BGAAB92288)
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Nits d’estiu
Preparar la taula és tot un ritual per a la nit més màgica de l’any.  

Amb detalls com la llum de les espelmes i les garlandes,  
els teus convidats gaudiran d’una vetllada inoblidable.
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Pack 2 tovallons cotó  
40x40 cm | 6'99 €
(Ref.: HKXKXDW21015)

Individual fibra vegetal ø38 cm  
5'99 €
(Ref.: HKXKXYO17211)

Estovalles taula cotó 
des de 19'99 €
(Ref.: HKXKXDW21012)

Taula fusta 33x19x2 cm  
8'99 €
(Ref.: HODMKT2213)

Coixí cadira 40×40 cm 
11'99 €
(Ref.: HKXKXDW21016)

Mosquitera aliments bambú 
des de 14'99 €
(Ref.: MKH825008BCA)

Garlanda solar led 
22'99 €
(Ref.: EMIENSLD7431)

Individual fibra vegetal ø38 cm  
5'99 €
(Ref.: MKHDTTT198118)

Pack 3 gots espelma citronella 
7'99 €
(Ref.: BGAABBBQ056322)

Pack 3 gots vidre reciclat   
220 ml | 10'99 €
(Ref.: RSMXM219901)

Setrill vidre reciclat   
500 ml | 6'99 €
(Ref.: RSM53791)

Got espelma citronella 3 metxes 
3'99 €
(Ref.: BGAAB0661922)
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On trobar-nos
muy mucho ja té més de 165 botigues repartides per Espanya, França, Itàlia, Portugal, Andorra, Malta, Mèxic, 
Panamà, Equador, Colòmbia, Guatemala, Veneçuela, Armènia, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Qatar i l’illa 
Maurici. Properament  a Bèlgica, Luxemburg, Estats Units, Costa Rica, la República Dominicana i Kuwait.

l’illa Maurici
Illa de la Reunió

Armènia

Aràbia Saudita
Emirats Àrabs Units

Qatar

MaltaPortugal

Espanya

Andorra

França

Veneçuela

Guatemala Panamà

Colòmbia

Equador

Mèxic

Itàlia

Més informació: muymucho.es/contacto/donde-encontrarnos/

SEU CENTRAL  | C/ Enric Prat de la Riba, 6 - 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Espanya.

ESPANYA | Andalusia: Huelva | Sevilla | 
Torremolinos. Aragó:  Saragossa. 
Astúries: Oviedo. Balears: Maó | Palma 
de Mallorca. Catalunya: Badalona | 
Barcelona | Calella | Cornellà | Gavà | 
Granollers | Igualada | L’Hospitalet | 
Manresa | Mataró | Mollet | Sabadell | 
Sant Cugat | Sitges | Terrassa | Tortosa | 
Vic | Vilanova i la Geltrú | Reus | Tarragona 
| Figueres | Girona | Olot | Lleida. 
Comunitat de Madrid:  Alcalá de 
Henáres | Alcobendas | Alcorcón |  
Madrid | Majadahonda | Torrejón de 
Ardoz | Torrelodones. Extremadura: 
Badajoz. Galícia: La Corunya | Vigo. 
Illes Canàries: Arona | La Laguna |  
Las Palmas. La Rioja: Logroño. País Basc:  
Bilbao | Sant Sebastià | Vitòria. Comunitat 
Valenciana: Castelló | Ondara | Torrent | 
València | Xàtiva.
ANDORRA | Andorra la Vella.

FRANÇA | Alsàcia: Estrasburg. Aquitània: 
Agen | Baiona | Bordeus | Dacs | La 
Rochelle | Llemotges | Mont de Marsan | 
Poitiers. Alvèrnia-Roine-Alps: Annecy | 
Grenoble | Lió | Saint Genis. Bretanya: 
Gwened. Centre-Vall del Loira: Tours. 
Còrsega: Ajaccio | Bastia | Porto Vecchio. 
Grand Est: Farébersviller | Nancy. Alts de 
França: Amiens | Calais | Lilla. Illa de 
França: Créteil | Levallois-Perret | 
Villenueve la Garene. Illa de la Reunió:  
Le Port. Normandia: Le Havre | Rouen. 
Occitània: Albi | Besiers | Carcassona | 
Fenolhet | Garona | Narbona | Nimes | 
Perpinyà | Tarba | Tolosa. País del Loira: 
Cholet | Nantes | Saint Nazaire |  
Saint-Sébastien-sur-Loire. Provença Alps- 
Costa Blava: Canes | La Valeta | Marsella | 
Menton | Niça. 
ITÀLIA | Sardenya: Cagliari | Sassari. 
Toscana: Florència. 

ARÀBIA SAUDITA | Riyadh.
ARMÈNIA | Erevan.
COLÒMBIA | Medellín.
EMIRATS ÀRABS UNITS | Abu Dhabi | 
Dubai | Ras al-Khaimah.
EQUADOR | Guayaquil | Quito.
GUATEMALA | Ciutat de Guatemala. 
ILLA MAURICI | Grand Baie.
MALTA | La Valetta. 
MÈXIC | Cancún | Ciutat de Mèxic | 
Mérida | Monterrey | Puebla de 
Zaragoza.
PANAMÀ | Panamà.
PORTUGAL | Porto.
VENEÇUELA | Caracas.
QATAR | Qatar.



Comparteix els teus 
moments amb nosaltres! muymucho.es


