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Aprofita l'oportunitat!

Grans descomptes a un mes de Nadal, 

aquesta és l'essència d'aquest divendres 

al comerç local 

E
n els últims anys el Black Friday s'ha im-

plantat del tot a casa nostra. És un dels 

grans dies d'activitat comercial i ho és 

en base als descomptes, les rebaixes per un dia 

o màxim una setmana. És per tant l'ocasió de 

sortir a comprar i de deixar-se recomanar sobre 

què i on trobar de cara a les properes setmanes. 

Una assistència perfecta per fer gol per Nadal 
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 S'acosta Nadal i tothom voldrà 
lluir. De fet no cal esperar les da-
tes assenyalades: un bon aspecte 
ens ajudarà i l'hem de vetllar en 

Brillar per les festes és avui més barat

qualsevol dels dies de l'any. Posar-
se en mans dels millors professio-
nals ens assegurarà que el dia que 
estiguem al centre de les mirades 

Els millors aliats per al teu 
millor 'look'

oferim la millor imatge, amb la 
nostra essència brillant amb llum 
pròpia.

De cara a aquest desembre ple 
de dies per radiar és important bus-
car els millors aliats per al nostre 
look. Tractaments estètics i  per-
ruqueria són les claus. I aquest 
divendres són més a l'abast 

TOTS ELS PRODUCTES

DE DTE.36%
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BLACK FRIDAY

275€

299€

 Segurament les festes de Nadal 
t'enganxen una mica lluny. És nor-
mal: queda un mes. Però el Black 
Friday pot ser l'oportunitat que 

 Els rellotges Orient són molt 
interessants per la relació qualitat 
/preu. Hi ha tota una gamma de 
rellotges, que són de línies mo-
dernes i altres dissenys et porten 

al passat, amb aires retro.
En concret aquest model, 
amb caixa d'un bon acer, pro-

veït de crono, calendari i un 
sofisticat disseny d'esfera 
que acompanyat amb un 
disc giratori de calendari 

perpetu, et permet saber 

Anticipar-te a les festes és estalviar 

aquestes "piquin" una mica menys 
econòmicament si ens programem 
i aprofitem els descomptes per 
anticipar aquelles compres que 

Els detalls per la família o els 
amics invisibles, abans

sabem que haurem de fer. Així 
doncs: aprofita. Pensa en l'amic 
invisible que mai saps concretar, 
en aquella tieta que sempre vol 
allò mateix o en el detall pels so-
gres que vas pensar que potser els 
agradaria. Tot serà més barat avui 
que per Nadal. I tu tindràs un mal 
de cap menys 

el dia corresponent de la setma-
na, tant del passat, del present i 
del futur; partint de la variable del 
mes i l'any.

Es tracta d'un rellotge automàtic 
de mecanisme SEIKO, amb el que li 
atorga un plus de confiança.

Aporta una excel·lent corretja de 
pell, amb repunt en blanc, amb el 
que guanya tota la resistència que 
necessita.

 Sense més preàmbul, un magní-
fic rellotge a l'abast de tots 

Només del 24 al 
25 de novembre!

BLACK FRIDAY
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Només del 24 al 
25 de novembre!

 No hem de ser víctimes de l'im-
puls comercial però segur que du-
rant els darrers mesos hem pensat 
que algun producte nou ens faria 

Millorar la llar o el cotxe és més a l'abast 

la vida més planera. A casa, dins 
de la cuina o a l'hora de netejar, o 
també fora sigui quan marxem tot 
el dia fora o en estones de temps 

La compra que has demorat 
ara és més barata

lliure. Segur que hi ha productes 
que hem pensat que estaria bé de 
tenir però que no ens tocava de 
permetre'ns. 

Canvia el xip. Ha arribat el mo-
ment. Com a mínim vés a veure a 
quant han rebaixat allò que et va 
fer gràcia. Potser el preu et farà 
decidir. 

El robot aspirador 605: Neteja en tot tipus de sòls. 
Agafa el pèl de mascotes, neteja sota i al voltant 
dels mobles i evita escales i desnivells. Torna a la 

base de càrrega després de la neteja.

Av. Puig i Cadafalch, 224, Mataró
T. 930 029 129 · aparatus@outlook.com

C. Major, 59, Mataró
 T. 937 992 303 · M 608 298 945

SÚPER OFERTES EN
PNEUMÀTICS NOUS

Equilibrat
vàlvula
i muntatge
inclòs

205x55x16

55€
UNITAT

279€
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BLACK FRIDAY

 Que el nom sovint no fa la cosa 
és del tot cert. La gran majoria dels 
que participen del Black Friday 
ignoren el motiu d'aquest nom. 

Dues explicacions pel nom d'aquesta jornada comercial 

Fins i tot molta gent desconeix 
que el que defineix el dia és que 
sigui l'endemà del popular "Dia 
d'Acció de Gràcies" nord-americà. 

Les diferents teories del 
"divendres negre"

Precisament el qualificatiu de ne-
gre prové del fum que es genera-
va amb tota la gent que tornava 
de celebrar aquest dia, al trànsit. 
Posteriorment, també es va teo-
ritzar que feia referència al color 
dels números de compte, que pas-
sen de vermells a negres gràcies a 
cobrar i al consum. 

FRIGORÍFIC COMBI SAMSUNG RB37J5325SS/EF:
Capacitat 367L. Twin Cooling: distribució del fred per ventilació. 

Zona 0oC Fresh: control d'humitat i frescor dels aliments.

RENTAVAIXELLES SIEMENS 
SN24D203EU:

Classe d'eficiència energètica A+

359€

499€

FRIGORÍFIC COMBI SAMSUNG RB37J5325SS/EF:

659€

699€

699€

639€
BLANC

NO FROST
200,6 x 59,5 x 67,5 cm
INOX antiempentes
Compressor digital Inverter

BLACK FRIDAY
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Vine al Centre Natació Mataró
NOMÉS del 20 al 25 de novembre

MATRÍCULA GRATUÏTA!
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QUE NO SE’T PASSI 659€

NO FROST
200,6 x 59,5 x 67,5 cm
INOX antiempentes
Compressor digital Inverter
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BLACK FRIDAY

399€

149€29€
126€

COMEDOR KIT VINTAGE: 
Composició menjador de 180cm.

SOFÀ ECOLINE: Composició de 250cm amb
seients extensibles, respatllers reclinables i arcó.

TAULA MENJADOR: Vidre 80x130cm.

Cadira

Taula

BLACK FRIDAY
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Prova el Làser de Diode  
Lightsheer Duet 

Porta oberta a 
la millor  
depilació del 
mercat

 El Black Friday pot ser la porta 
oberta a conèixer la millor depila-
ció làser del mercat. A Korr tenen 
un avançat sistema de depilació 
làser, més ràpid, eficaç i pràctica-
ment indolor: la Depilació Làser 
de Diode Lightsheer Duet.

Aquest sistema treballa amb 
dos manípuls: un d’alta velocitat 
amb el qual unes cames o una es-
quena les poden tractar en 15 o 
20 minuts, i l’altre manípul amb 
refrigeració, per a àrees més pe-
tites. És tan ràpid que no t’has 
de posar cap anestèsic local i és 
pràcticament indolor. Es tracta 
d'una sistema apte a tot tipus de 
pell, fins i tot si tens la pell fosca.

És una depilació, efectiva, dura-
dora i en molts casos permanent 
amb la que aconseguiràs una pell 
suau, hidratada i rejovenida. Ens 
hi posem? 
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