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Cóm ho fem?

Pedagogia associada

M4043 Botigueta/Teatret

M4083A- Taula modelatge de fang

T2042 Caseta doble amb botiga

M4081 Caixa de llum

M4082 Taula de llum

M4003 Carro de manipulació

M4071 Cavallet de pintura

M4011 Calaix de disfresses

M4017 Racó de descobriments

M4021 Mirall tríptic

M4012 Paravent de disfresses

M4001 / M4001B - Armari de lectura amb rodes

M4005 Moble porta contes

M4004 Prestatge porta contes

M4002 Calaix de lectura amb rodes

M4022 Mirall

M4025 -se
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M4027 -se
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M4033 Mòdul cuineta: nevera
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COM HO FEM?

5

6-12 anys

Edat recomanada

3-6 anys

Edat recomanada

0-3 anys

Edat recomanada

Qualitat certificada

Oferim la màxima

qualitat en els

mobles que produïm

Aiju

Certificat de 

seguretat

KM 0

Fabricat a 

Catalunya

Pedagogia

associada

Més que un 

moble

Sostenible

Utilitzem materials

naturals cent per 

cent reciclables

Material de 

primera qualitat

Fusta de pi massís i de 

bedoll, amb vernís

ecològic

Perdurable

Mobles molt resistents

de rendiment elevat i 

perllongat en el temps

Mobles a mida

Adaptem les 

mides del 

moble a 

Fabricant Autoritzat Col.laboració ICO

Més de 30 anys dedicats a el disseny, la fabricació i el
manteniment de mobiliari per a espais educatius.

• Oferim a les escoles un mobiliari segur i de qualitat, amb un estil propi que
potencia la creativitat i la motivació dels infants. Mobles pensats per
desenvolupar les seves possibilitats de concentració, de relació
amb els companys i el coneixement del seu cos. El nostre compromís és
oferir productes de qualitat que afavoreixin i la
perdurabilitat en el temps.

• Per això utilitzem només fusta de pi massís i contraplacats de bedoll o
pollancre, que ens permeten acabats arrodonits per augmentar la
seguretat dels mobles. els elements metàl·lics ocults i
la utilització de vernís ecològic, contribueixen a donar encara més qualitat,
seguretat i durabilitat dels nostres productes, que obtenen la Certificació
Europea amb la Marca de Qualitat avalada per Tecnalia.

• Tot això ho fem posant la nostra experiència a disposició de
educatiu per poder donar una resposta conjunta a les necessitats dels
infants. Per la creació de mobiliari per la petita infància ens nodrim de

les observacions i les recomanacions del professionals que
treballen cada dia amb els més petits.

També a

• La nostra proposta no a les estances o a les sales comú, ja que
també oferim un ampli ventall de mobiliari, jocs i estructures exteriors. Per
aquests elements fusta tractada per exterior amb certificació de
gestió forestal sostenible FSC i igualment les normatives de
seguretat avalades per la certificació .
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PEDAGOGIA ASSOCIADA

• Ens basem en el respecte a les capacitats dels infants i en totes les seves
possibilitats de desenvolupament. També pretenem facilitar un
acompanyament de qualitat per part dels adults, afavorint la seva tasca de
suport amb elements a i postures adequades.

• Hem creat aquests elements fruit de de com viuen i juguen els
infants i també de com els i les mestres desenvolupen la seva tasca de
suport.

• Qualitats específiques de Albera:

• Formes Abstractes, que permeten a exercir la seva llibertat a través
del joc tàctil, visual i psicomotriu.

• Mesures Ergonòmiques, que contemplen la llibertat de moviment de
en el joc: estirat, al terra, a la gatzoneta, de genolls, assegut i dret.
Reivindiquem el dret a fer, jugar, en posició horitzontal.

• Perdurabilitat. La presència de en bon estat, enriqueix
de .

• Qualitats de de Racons i Ambients:

• Equipament per a qualsevol espai de joc, tant a com a
segons són els materials dels que estan fets.

• Les propostes de joc a bàsicament acullen dues famílies de joc:
manipulació i moviments amplis.

• Cal situar aquestes dues propostes de forma que no entre elles.
Dins de cada família es poden crear racons/ambients específics de diversos
materials, de joc simbòlic,

• Tots els altres mobles categoria, podem situar-los en altres espais de
la casa. Amb dues finalitats:

• A fi de diversificar les possibilitats de joc i de descoberta en tots dos
sentits, manipulació i grans moviments

• A fi equipament i deixar més espai pel
moviment lliure.

• La proposta és situar aquests elements a la sala múltiples, passadissos,
eixamplaments, distribuïdors, convertint així tota la casa en una casa per a
infants amb múltiples possibilitats de joc i descoberta.

• El lliure ús propostes fora de quan la porta
és totalment segura i també les portes de les sales per adults

(bugaderia, despatx, cuina, magatzem, serveis ).

6
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

Inclou tendal 
superior i cortineta 

per teatret

M4043
Botigueta-Teatret

M4043

120 x 50 x 65/ 140 cm

• Moble polivalent que permet la utilització com
a botigueta i com a teatret.

• La botigueta es pot personalitzar creant
diferents tipus de botiga: queviures, llibreria,
floristeria, etc.

• Per les seves dimensions, permet el joc de
diversos nens i nenes alhora.

• El teatret es pot utilitzar per fer representacions
de titelles, explicar contes amb figures o fer
exposició de projectes amb els infants.

• El prestatge superior permet instal·lar
escenografia que acompanyi els contes o les
explicacions.

• Les barres superiors permeten penjar diferents
elements que queden suspesos.

• Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll,
amb tots els cantells arrodonits.

• Envernissat amb vernís ecològic a .

• Frontal amb plafó de pissarra.

NO inclou joguines, llibres o qualsevol altra element de
personalització

7

H

A
F

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

3-6 anys
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

M4083A/1
Taula modelatge de fang

M4083A/1

Ø120 x 47h cm

• Taula modelatge de fang

• Estructura molt resistent i de gran estabilitat.

• Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i
metxa

• Tots els cantells i arestes arrodonits.

• Fixació del sobre a l'estructura amb cargols
ocults.

• Incorpora un bol d'acer inoxidable, de 35 cm de
diàmetre, encastat a la part central de la taula.

• Estructura de fusta pi massís.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Sobre de contraplacat de pollancre amb
estratificat de color blanc a la cara superior.

8

H

F

A

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

3-6 anys
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

T2042

T2042

240 x 160 x 120 cm

• Delimita racons, facilita l'amagatall i crea un
espai íntim.

• Facilita el joc simbòlic.

• Elements: laterals caseta, obertures per portes i
finestres, prestatge per joc simbòlic amb
prestatgeria de dos nivells i tendal superior de
fusta.

• Té una barra longitudinal superior que facilita la
col·locació d'accessoris com teles, etc.

• Estructura de contraplacat amb cantells 
arrodonits.

9

Caseta doble amb botiga

A                               F

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

3-6 anys
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

M4081
Caixa de llum

M4081

70x50x12'8 cm

• Caixa de llum de dimensions reduïdes i poc pes 
que permet traslladar-la fàcilment a qualsevol 
espai de l'escola. 

• Permet el treball sensorial amb transparències, 
construccions, etc. 

• Estructura de fusta de pi massís amb sobre de 
metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat 
a l'estructura. 

• Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m, 
interruptor, transformador i presa de terra.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

AF

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

10
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

M4082
Taula de llum

M4082A

110 x 60 x 55 cm

M4082B

110x60x65 cm

• Taula de llum per treball en grup.

• Permet el treball sensorial amb transparències,
construccions, etc.

• Estructura de fusta de pi massís amb sobre de
metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat
a l'estructura.

• Il·luminació amb tira Led de 12V/4,8W/m,
interruptor, transformador i presa de terra.

• Estructura lateral de suport amb dues alçades
possibles segons edat.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

A
F

H

Moble 
certificat

11

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

3-6 anys
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

12

M4003
Carro de manipulació

M4003

70 x 50 x 60 cm

• Carro que serveix de suport per activitats de 
plàstica. 

• Equipat amb dues cubetes petites.

• Cubetes de plàstic que permeten la manipulació 
de tot tipus de materials: sorra, farina, aigua ... 

• Prestatge inferior per deixar materials. 

• Rodes inferiors que permeten el trasllat a 
qualsevol espai de l'escola.

• Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll, 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Tots els cantells són arrodonits

AF

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

13

M4071/ M4071B
Cavallet de pintura

M4071

80 x 50 x 90 cm

M4071B

120 x 50 x 90 cm

• Cavallet de pintura que permet el 
desenvolupament de l'expressió visual i plàstica. 

• Superfície d'ús a doble cara. 

• També es pot fer servir de cartellera o pissarra 
baixa. 

• Estructura de contraplacat de pollancre i 
prestatge per pintures de fusta de pi massís. 

• Frontals amb estratificat blanc. 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

F

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida



Racons i Ambients 0-3 www.albera.coop

MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

14

Fàcil de desplaçar 

M4011
Calaix de disfresses

M4011

80 x 40 x 105 cm

• Calaix inferior per deixar materials diversos

• Estructura superior amb travesser i penjadors 
als dos costats i barra rodona a sota el travesser 
per penjadors o cortina. 

• Rodes inferiors que permet ubicar el racó de 
disfresses en qualsevol espai de l'escola.

• Fabricat amb fusta de pi massís.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Tots els cantells són arrodonits.

A

FH

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

15

més elements 
per crear racons

M4017
Racó de descobriments

M4017

100 x 100 x 100 cm

• Mampara en L que permet la creació de racons i 
suggereix joc simbòlic com amagar-se, reunió, 

• Molt versàtil al poder-se ubicar en qualsevol 
punt de l'aula, tan contra la paret com en el 
centre. 

• Combinable amb altres elements de creació de 
racons. 

• La part interior està equipada amb mirall, 
penjador i prestatges. 

• Es poden incorporar molts altres elements, tant 
a la part interior com a l'exterior.

• Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Tots els cantells són arrodonits

AF

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

16

M4021
Mirall tríptic

M4021

Tancat: 80 x 80 cm / 
Obert: 160 x 80 cm

• Mirall de tres cossos penjat a la paret. 

• Part central fixa de 80x80 cm amb dues portes 
amb mirall interior que permeten tenir el mirall 
tancat. 

• Suggereix treballs d'identificació i 
transformació de la imatge i joc pels moviments 
laterals. 

• Marcs de fusta de pi massís amb fonadura de 
contraplacat de pollancre, 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Mirall stadip de seguretat de 3+3 mm que no 
deforma la imatge.

A

H

A x H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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Característiques

MIDES

A X F  X H

Materials

Adequat per 
espais reduïts

M4012
Paravent de disfresses

• Calaix inferior per deixar materials diversos

• Estructura superior amb travesser i penjadors 
als dos costats i barra rodona a sota el travesser 
per penjadors o cortina. 

• Rodes inferiors que permet ubicar el racó de 
disfresses en qualsevol espai de l'escola.

• Fabricat amb fusta de pi massís 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Tots els cantells són arrodonits

M4012

80 x 34 x 110 cm

AF

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

M4001 / M4001B
Armari de lectura amb rodes

M4001

90 x 44 x 110 cm

M4001B

90 x 44 x 70 cm

• Moble que ens permet traslladar el racó de 
lectura a qualsevol espai de l'escola o moure'l 
dins l'aula. 

• El moble es composa de dues parts: 

• La part del cos ens permet posar els 
contes en vertical o plans.

• La part de la porta ens permet posar-los 
exposats, aguantats amb cordeta.

• Fabricat amb fusta de pi massís.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Tots els cantells són arrodonits.

H

A

F

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

18
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

M4005
Moble porta contes

M4005

100 x 17 x 110 cm

• Moble amb tres prestatges porta contes. 

• El darrera inclinat i el llistó frontal fan que els 
contes s'aguantin perfectament drets i a l'abast.

• Ofereix una gran capacitat per mostrar contes 
diversos

• Fabricat amb fusta de pi massís 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Tots els cantells són arrodonits

A F

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

19
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Característiques

MIDES

A X F  X H

Materials

M4004
Prestatge porta contes

• Prestatge per penjar a la paret a l'alçada 
accessible per a nenes i nens.  

• El darrera inclinat i el llistó frontal fan que els 
contes s'aguantin perfectament drets i a l'abast.

• Fabricat amb fusta de pi massís 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Tots els cantells són arrodonits

M4004

100 x 17 x 25 cm

A
F

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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Característiques

MIDES

A X F  X H

Materials

M4002
Calaix de lectura amb rodes

• Conjunt de 4 calaixos alçats que posen els llibres 
o altres materials a l'abast dels nens i nenes. 

• Rodes inferiors que permeten traslladar ho 
fàcilment a qualsevol espai de l'escola.

• Fabricat amb fusta de pi massís i contraplacat de 
pollancre.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Tots els cantells són arrodonits.

M4002

60 x 65 x 71 cm

AF

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

21



Racons i Ambients 0-3 www.albera.coop

MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

22

• M4022

• 100 x 80 cm

• M4022/1210

• 120x100 cm

• M4022/1510

• 150x100 cm

M4022
Mirall

• Mirall fixat a la paret a diferents alçades segons 
l'edat de les nenes i nens. 

• Suggereix treballs d'identificació i 
transformació de la imatge i joc pels moviments 
laterals. 

• Mirall de seguretat, que no deforma la imatge.

• Marcs de fusta de pi massís amb fonadura de 
contraplacat de pollancre.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

A

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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Característiques

MIDES

A X F  X H

Materials

23

Combina-la amb 
el nostre mirall

M4025
Barra d'alçar-se

• Element que ajuda als que gategen a agafar-se i 
alçar-se passant de la posició de gatejar a la 
vertical i ajudant en els primers passos. 

• La barra de fusta té el diàmetre adaptat a la 
mida de les mans dels més petits.

• Es pot combinar amb el mirall fixat a paret.

• Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada 
a suports laterals de fusta de pi amb cargols 
ocults. 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

M4025A

110 cm

M4025B

220 cm

A

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

M4027
Espatllera d'alçar-se

M4027

60 x 8 x 90 cm

• Element que facilita els moviments d'alçar-se i 
d'enfilar-se. 

• Els barrots de fusta tenen el diàmetre adaptat a 
la mida de les mans dels més petits.

• Es pot combinar amb altres elements motrius.

• Muntants verticals ancorats a la paret amb  
cargols ocults i quatre barres de fusta de pi massís 
de Ø20 mm. 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

A

F

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

24
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Característiques

MIDES

A X F  X H

Materials

Z4131
Matalàs de relaxació

• Tancament amb cremallera lateral. 

• Color blau.

• Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de 
densitat 25 kg/m2.  

• Funda ignífuga impermeable. 

Z4131

200 x 100 x 4 cm

KM 0 Material de 
1a qualitat

0-3 anysPerdurable Sostenible Mobles 
a mida
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Característiques

MIDES

A X F  X H

Materials

26

Z4231
Llençol per matalàs de relaxació

• Llençol ajustable. 

• Color blanc.

• Funda de cotó 100% .

Z4231

200 x 100 x 4 cm

KM 0 Material de 
1a qualitat

0-3 anysPerdurable Sostenible Mobles 
a mida
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

M4041
Llitet de nines

M4041

100 x 52 x 50 cm

• Llitet per a joc simbòlic. 

• Estructura resistent al pes dels infants. 

• Capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb 
travessers de fusta de pi massís. 

• Ancoratge amb cargols ocults. 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Inclou matalàs per llitet

A

F

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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M4051
Garatge de 2 pisos

M4051

60 x 60 x 33,7 cm

• Garatge de fusta per a joc simbòlic. 

• Plataforma baixa amb rampes laterals per pujar 
als dos pisos. 

• Estructura molt resistent que aguanta el pes 
dels nens i nenes. 

• Estructura de contraplacat de pollancre amb 
barrots de fusta de pi massís, 

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

A
F

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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MIDES

A X F  X H

Característiques Materials

E2071/PO
Cuineta polivalent

E2071/PO 

150 x 60 x 150 cm

• Cuineta polivalent per a ús interior i exterior.

• Amb una amplia superfície de treball que
permet el joc de diversos nens i nenes
fomentant les tasques de col·laboració.

• Conté els elements basics d'una cuina i deixa
espai per la lliure adaptació de gran part de
l'estructura, podent convertir-la en altres
elements de joc simbòlic.

• Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb

acabat exterior d'oli biològic.

• Alguns elements poden estar pintats de colors.

F

h

A 

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

Moble 
certificat
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30

Combina-la 

amb els diferents 
mòduls cuineta!

M4038B
Cuineta integral amb fons

M4038B

120 x 35 x 90 cm.

• Element per a joc simbòlic.

• Combinable amb d'altres elements d'iguals
característiques.

• Estructura de pi massís amb mòdul cuineta, 
mòdul nevera i prestatge obert a la part central, 
amb pica i aixeta. 

• Darrera de fusta amb prestatge superior 
longitudinal i dos prestatges als extrems.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

A

F

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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M4037B
Cuineta integral

M4037B

120x35x50

• Element per a joc simbòlic.

• Combinable amb d'altres elements d'iguals
característiques.

• Estructura de pi massís amb mòdul cuineta,
mòdul nevera i prestatge obert a la part central,
amb pica i aixeta.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

F   A
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M4031
Mòdul cuineta: rentadora

• Element per a joc simbòlic.

• Combinable amb d'altres elements d'iguals 
característiques (cuineta / nevera / pica / mòdul 
porta / mòdul obert). 

• Estructura de fusta de pi massís. 

• Porta de contraplacat de pollancre amb finestra 
rodona de metacrilat transparent. 

• Comandament rodó i sobre llis.  

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

M4031

40 x 35 x 50 cm

Múltiples 
combinacions 

amb els 

mòduls cuineta

AF

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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Característiques Materials

Combina-la 
amb la resta de 

mòduls.

M4032
Mòdul cuineta: cuina

M4032

40 x 35 x 50 cm

• Element per a joc simbòlic.

• Combinable amb d'altres elements d'iguals 
característiques (rentadora / nevera / pica / 
mòdul porta / mòdul obert). 

• Estructura de fusta de pi massís. 

• Porta de contraplacat de pollancre amb finestra 
quadrada de metacrilat transparent. 

• Quatre comandaments de colors i tres fogons.  

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

AF

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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M4033
Mòdul cuineta: nevera

M4033

40 x 35 x 50 cm

• Element per a joc simbòlic.

• Combinable amb d'altres elements d'iguals 
característiques (rentadora / pica / mòdul porta 
/ mòdul obert). 

• Estructura de fusta de pi massís. 

• Porta de contraplacat de pollancre amb mòdul 
per posar ous i ampolles

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

AF

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

Combina-la 
amb la resta de 

mòduls.
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Característiques Materials

M4034
Mòdul cuineta: pica

M4034

40 x 35 x 50 cm

• Element per a joc simbòlic.

• Combinable amb d'altres elements d'iguals 
característiques (rentadora / nevera / mòdul 
porta / mòdul obert). 

• Estructura de fusta de pi massís. 

• Porta de contraplacat de pollancre.

• Pica extraïble i aixeta de fusta.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

AF

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

Combina-la 
amb la resta de 

mòduls.
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A X F  X H

Materials

M4035
Mòdul cuineta: auxiliar amb porta

• Element per a joc simbòlic.

• Combinable amb d'altres elements d'iguals 
característiques (rentadora / nevera / pica / 
mòdul obert). 

• Estructura de fusta de pi massís. 

• Porta de contraplacat de pollancre i sobre llis.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

M4035

40 x 35 x 50 cm

AF

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida

Combina-la 
amb la resta de 

mòduls.
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M4036
Mòdul cuineta: auxiliar sense porta

M4036

40 x 35 x 50 cm

Combinable amb 
els diferents 

mòduls cuineta

• Element per a joc simbòlic.

• Combinable amb d'altres elements d'iguals 
característiques (rentadora / nevera / pica / 
mòdul porta). 

• Estructura de fusta de pi massís. 

• Obert sense porta i sobre llis.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

• Tots els cantells són arrodonits.

A F

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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Característiques Materials

M4042
Racó de perruqueria

M4042

120 x 35 x 100 cm

• Moble per a joc simbòlic que permet l'ús 
col·lectiu a varis nens i nenes. 

• Sobre longitudinal amb moble lateral amb 
prestatges alts i baixos. 

• Fonadura de fusta sencera.

• Incorpora mirall inclinat amb marc de fusta de pi 
massís i mirall de seguretat. 

• Estructura i prestatges de fusta de contraplacat 
de pollancre.

• Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. 

• Tots els cantells són arrodonits.

A

F

H

Moble 
certificat

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles 
a mida
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Showroom a
Avda. Alfons XIII, 72 
08912 Badalona

Consultes i Cita Prèvia
934 607 472
albera@ergokids.cat

www.albera.coop
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