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Deixa entrar la primavera 
a casa teva



La connexió amb la natura continua sent el nostre fil 

conductor. Aquesta temporada li donarem importància 

gràcies a l’originalitat dels nostres dissenys combinada 

amb materials naturals, com la cistelleria i els tèxtils  

de cotó i lli. Dissenyem tots els nostres productes 

pensant en la comoditat i el benestar per aconseguir 

una llar càlida i acollidora.

En la nostra col·lecció primavera 2023,  

hi destaquem materials naturals i sostenibles  

com el lli i el cotó, atemporal i durador.

Endinsa’t amb nosaltres en el nostre nou món  

i dona la benvinguda al bon temps amb una col·lecció  

que convida a compartir moments i a decorar espais  

que transmetin sentiments.

Obre la finestra, deixa entrar la natura a casa  

teva i dona-li l’aire fresc i primaveral que necessiten 

les habitacions.

* Productes, descripcions i preus subjectes a disponibilitat i a errors tipogràfics.

Coixí terra 
enrotllable amb 
nansa 50x150 cm
Ref.: NDCCHILLMATTBC601 

29,99€

Coixí 
desenfundable 
ø40 cm
Ref.: S23LRTH00130A

11,99€
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Cistell rectangular 
amb nansa 
des de 9,99€
Ref.: MKHMKTT1185A

Planta split philo  
amb torreta 71 cm 
69,99€
Ref.: LEI382470P71

Damajoana vidre reciclat 
ø19x31 cm | 4 L  
14,99€
Ref.: VTC22554CHAMP

Cadira de rotang  
57x56x80 cm 
149,99€
Ref.: SJA157173A

Topall de porta 
ø8x13/22 cm  
8,99€
Ref.: HODMMD1578

Ampolla vidre reciclat 
ø18x18 cm | 1,2 L 
8,99€
Ref.: VTC2400ESP57T

És el moment que a casa teva s’hi respiri la frescor que porta la primavera.  

El vidre en tons verd molsa és el gran protagonista d'aquesta temporada.  

Les damajoanes, els gerros i els complements faran que les habitacions  

de casa teva s’omplin de vida i guanyin frescor.

Els estampats artesanals inspirats en formes orgàniques aportaran vitalitat  

a la teva llar. Descobreix com combinar-los i amb els nostres nous dissenys 

t’ompliràs d’alegria. Volem que la natura no només inspiri, sinó que formi  

part de la teva decoració.

Gerro de vidre 
ø10x20 cm | 0,7 L
Ref.: VTC237907R

7,99€

Ampolla  
vidre reciclat  
ø19x30 cm | 5 L 
Ref.: VTC238757T 

24,99€

Assortiment de torretes 
ø9x11 cm 
4,99€
Ref.: HODMMD1580

Tamboret de fusta 
45x30x30 cm 
45,99€
Ref.: RIC21001

Botanical

VIDRE 
RECICLAT
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IN&OUT
Tassa doble paret borosilicat 300 ml (Ref.: CYWKTDW0463) 5,99€
Ampolla amb tap de suro 1300 ml (Ref.: CYWKTBT0326) 11,99€

Aquests tèxtils s'han estampat amb la tècnica 
tradicional del Block Stamp o Block Printing 
a l’Índia. Sabies que per fer-ho es fan servir 
segells de fusta tallats a mà? 
Els motius i els colors d'aquests tèxtils 
s'han creat inspirant-se en colors torrats; 
a nosaltres ens encanta!

Funda coixí voraviu  (Ref.: KHTKT2202) des de 11,99€

Tèxtils 
artesanals

Recepta te gelat
Quan els dies es comencen a allargar, ens ve més de gust gaudir de l’exterior. 
Prepara’t aquest te gelat i gaudeix-lo mentre llegeixes un llibre.

1. Per començar, fes bullir una mica d’aigua en un recipient.

2. Pela una llimona, amb compte d’eliminar-ne només l'escorça superficial.

3. Agrega a l’aigua bullint les fulles de menta, la pela de la llimona  
(hi pots ficar una rodanxa sencera) i les bossetes de te orgànic.

4. Deixa-ho bullir durant dos minuts (hi pots afegir una culleradeta de mel).

5. Ara només cal deixar-ho refredar; si prefereixes que sigui més refrescant, 
afegeix-li gel.

Funda 
coixí voraviu
Ref.: KHTKT22021

des de 

11,99€

Coixí terra 
amb nansa  
40x40x7 cm
Ref.: KHTKT2205

24,99€

Pantalla de 
fibra natural 
ø36x43 cm
Ref.: MKHMKS117

49,99€

Catifa jute
Ref.: CCFHSJ16090

des de 

29,99€
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Cultiva a casa les plantes aromàtiques
T’imagines tenir a mà espècies fresques a la terrassa o al balcó? 

Les plantes a casa no només aportaran benestar, sinó que en plantar-les tu mateixa 

podràs gaudir del moment mindfulness que tant necessites en el dia a dia.

Ens encanta la idea de tenir plantes aromàtiques a casa i plantar-les nosaltres mateixes;  

és una manera fàcil d’iniciar-se en la jardineria i despertarà la teva creativitat cap a la natura. 

Aquesta temporada, et portem els accessoris perfectes perquè puguis fer aquesta bonica 

activitat i, així, afegir un toc de sabor únic i natural als teus plats. 

T’hi animes?

Una bossa 
reutilitzable 
i versàtil!
Fes-la servir per ficar-hi  
el pa o per portar-hi els 
rams de flors; ens encanten  
els productes amb doble ús.  
A més, és 100 % de cotó. 
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RD

EN
IN

G
Llum solar  
ø18,3x20,5 cm 
Ref.: HKIW210057V

9,99€

Bossa versàtil 
portaflors  
45x22x14 cm
Ref.: KXZY220929

6,99€

Coixí terra 
amb nansa  
50x50x10 cm 
Ref.: NDCCHILL503 

15,99€

Fanalet 
metall blanc
Ref.: HODMMD1579A

des de 

14,99€

Davantal amb butxaca 
desmuntable 70x86 cm 
17,99€
Ref.: HKXKXZY220927

Consola fusta reciclada 
100x38x76 cm 
299,99€
Ref.: SDAAH10031

Gorra cotó ala ampla  
ø59x11 cm 
11,99€
Ref.: KXDW220928

Seient amb bossa d’eines 
desmuntable 36x30x40 cm 
29,99€
Ref.: HODMMS941
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L’art de compartir
Arriba el moment de gaudir de la companyia i de celebrar  

a l'aire lliure! Et proposem tèxtils 2 en 1 que són, alhora, 

estampats i llisos. La versatilitat dels nostres productes és cada 

vegada més important, reutilitzar-los i poder-los donar més  

d’un ús en diferents ocasions farà que puguis jugar amb 

decoracions canviants.

Decora l'exterior de casa teva amb tèxtils de fibres naturals, 

utilitza centres de taula alegres en tons verds, com les ampolles 

de vidre, i dona-li el teu toc personal. Celebra l’arribada de  

la primavera amb la nostra selecció d’idees per decorar una taula 

fresca que desprendrà felicitat.

Individual fibra vegetal   
ø38 cm 
4,99€
Ref.: HODMKT1548W

Pack 3 gots
refresc 420 ml  
9,99€
Ref.: CYWKTB0431PF

Cadira fusta   
46x42x87 cm 
129,99€
Ref.: HFXXMSCB2001

Estovalles taula antitaques  
135x200 cm 
27,99€
HTXLGS423D1352 

Bol fusta gran  
ø27x7 cm 
14,99€
Ref.: TRDKW9522MI

Pack 3 plats plans 
ø27 cm 
14,99€
Ref.: ZHCHMN220530ADP

Pack 2 tovallons 
40x40 cm
Ref.: HTXLGS423DNP4022

6,99€

Coberteria 
16 peces
Ref.: HDN3223 

14,99€

TEIXIT 
SOSTENIBLE
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ESPANYA | FRANÇA | ITÀLIA | PORTUGAL | ANDORRA | MALTA |  

ESTATS UNITS | MÈXIC | PANAMÀ |EQUADOR | COLÒMBIA | GUATEMALA | 

VENEÇUELA | ARMÈNIA | ARÀBIA SAUDITA | EMIRATS ÀRABS UNITS |  

KUWAIT | QATAR | ILLA MAURICI.

Totes les nostres idees i molt més... 

muymucho.es


