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COM HO
FEM?

Més de 30 anys oferint mobiliari infantil i parcs exteriors per
Escoles Bressol i Centres d'Educació Primària
Realitzem un estudi constant de les necessitats que poden tenir les
escoles i actualitzant la nostre gamma de productes. Oferint mobiliari
infantil amb un disseny més innovador, atractiu i perdurable.
A Albera treballem produint mobles de màxima qualitat, validats pels
certificats de qualitat que ens acredita Tecnalia, i garantitza un
màxim control en la producció i disseny dels productes.

Perdurable
Mobles molt resistents
de rendiment elevat i
perllongat en el temps

Sostenible
Utilitzem materials
naturals cent per cent
reciclables

Material de
primera qualitat
Fusta de pi massís i de
bedoll, amb vernís ecològic

KM 0
Fabricat a Catalunya

Mobles a mida
Adaptem les mides del
moble a l’espai

Pedagogia associada
Més que un moble

0-3 anys
Edat recomanada
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Qualitat certificada
Oferim la màxima qualitat
en els mobles que produïm
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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
l’abast i postures adequades.
Hem creat aquests elements fruit de l’observació de com
viuen i juguen els infants i també de com els i les mestres
desenvolupen la seva tasca de suport.
Qualitats específiques de l’equipament Albera:
1. Formes Abstractes, que permeten a l’infant exercir la seva
llibertat a través del joc tàctil, visual i psicomotriu.
2. Mesures Ergonòmiques, que contemplen la llibertat de
moviment de l’infant en el joc: estirat, al terra, a la
gatzoneta, de genolls, assegut i dret. Reivindiquem
l’horitzontalitat, el dret a fer, jugar, en posició
horitzontal.
3. Perdurabilitat. La presència de l’equipament en bon estat,
enriqueix l’estètica de l’entorn.
Qualitats de l’equipament dels Penjadors:
• És el lloc adequat per deixar-hi les pertinences dels infants
quan arriben de casa: abrics, bosses i altres elements
personals.
• Convé situar-los fora de l’estança, al costat de la porta, a fi
que els penjadors informin als infants del seu espai dins
l’escola.
• Cal posar-los a una alçada perquè siguin accessibles als
infants.
• Si a la base hi ha un caseller-banc facilita el canvi de calçat i
el guardat, si s’escau.
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M3008
Prestatge per gots

MIDES

M3008A
90 x 8 cm
M3008B
130 x 8 cm
F

A

AXF XH

Característiques

Materials
•
•

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada

Prestatge de fusta de pi massís ancorat a paret,
envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys
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M3009
Prestatge per gots amb penjadors

MIDES

M3009
Fabricació a mida
A

F
H

AXF XH

Característiques
•
•

Materials

Prestatges a nivells diferenciats.
Inclou poms per penjar les tovalloles.

•
•
•

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada

Panell de fusta de pi massís amb prestatges,
també de fusta de pi.
Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys
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M5001
Penjador doble amb prestatge

MIDES

M5001
Fabricació a mida.
M5001/6 poms
M5001/7 poms
M5001/8 poms
M5001/10 poms
F

A

AXF XH

Característiques
•
•

•

Materials

Estructura amb laterals de forma corba i
prestatge superior per deixar objectes.
Panell posterior amb penjador gran per jaquetes
i sòcol longitudinal a la part frontal amb
penjador petit per bosses.
Espai per la senyalització i identificació dels
nens/nenes.

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada

•
•
•

Fusta de pi massís envernissat amb vernís
ecològic a l'aigua.
Distància mínima entre penjadors de 14 cm.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys

Moble
certificat
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M5001A
Penjador doble amb prestatge i divisions

MIDES

M5001A
Fabricació a mida.
F

A

AXF XH

Característiques
•

•

•

Materials

Estructura amb laterals de forma corba i
prestatge superior amb divisions individuals per
cada nen/nena.
Panell posterior amb penjador gran per jaquetes
i sòcol longitudinal a la part frontal amb
penjador petit per bosses.
Espai per la senyalització i identificació dels
nens/nenes.

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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8

Material de Pedagogia
1a qualitat associada

•
•
•

Fusta de pi massís envernissat amb vernís
ecològic a l'aigua.
Distància mínima entre penjadors de 14 cm.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys

Moble
certificat
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M5001B
Penjador doble amb prestatges i laterals

MIDES

M5001B
Fabricació a mida.
A

F
AXF XH

Característiques
•
•

•

Materials

Estructura amb laterals fins a terra i prestatge
superior per deixar objectes.
Panell posterior amb penjador gran per jaquetes
i sòcol longitudinal a la part frontal amb
penjador petit per bosses.
Espai per la senyalització i identificació dels
nens/es.

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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Material de Pedagogia
1a qualitat associada

•
•
•

Fusta de pi massís envernissat amb vernís
ecològic a l'aigua.
Distància mínima entre penjadors de 14 cm.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys
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M5002
Penjador pom gran amb prestatge

MIDES

M5002
Fabricació a mida.
F

A

AXF XH

Característiques
•
•
•

Materials

Estructura amb laterals de forma corba i
prestatge superior per deixar objectes.
Panell posterior amb penjador gran per
jaquetes.
Espai per senyalització i identificació a sobre el
pom.

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada

•
•
•

Fusta de pi massís envernissat amb vernís
ecològic a l'aigua.
Distància mínima entre penjadors de 14 cm.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys

Moble
certificat
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M5003
Penjador senzill amb doble pom per jaquetes i bosses

MIDES

M5003
Fabricació a mida.

A

AXF XH

Característiques
•
•

Materials

Panell amb penjador gran per jaquetes i
penjador petit per bosses.
Espai per la senyalització i identificació dels
nens/nenes a sobre els penjadors.

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada

•
•
•

Fusta de pi massís envernissat amb vernís
ecològic a l'aigua.
Distància mínima entre penjadors de 14 cm.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys

Moble
certificat
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M5004
Penjador senzill, pom gran per jaquetes

MIDES

M5004
Fabricació a mida.

A

AXF XH

Característiques
•
•

Materials

Panell amb penjador gran per jaquetes.
Espai per la senyalització i identificació dels
nens/nenes a sobre els penjadors.

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada

•
•
•

Fusta de pi massís envernissat amb vernís
ecològic a l'aigua.
Distància mínima entre penjadors de 14 cm.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys

Moble
certificat
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M5005
Penjador senzill, pom petit per bosses o tovalloles

MIDES

M5005
Fabricació a mida.

A

AXF XH

Característiques
•

Materials

Panell amb penjador petit per bosses o
tovalloles.

•
•
•

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada

Fusta de pi massís envernissat amb vernís
ecològic a l'aigua.
Distància mínima entre penjadors de 14 cm.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys

Moble
certificat
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M5009
Penjadors per bosses de joc heurístic

MIDES

M5009
Fabricació a mida

A

AXF XH

Característiques

Materials
•

•

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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KM 0

Material de Pedagogia
1a qualitat associada

Llistons de fusta de pi massís envernissat amb
vernís ecològic, amb baga oberta per penjar
bosses de joc heurístic.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys
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M5011
Moble divisor i penjador

MIDES

M5011/14
102 x 40 x 100 cm
M5011/18
130 x 40 x 100 cm
M5011/20
144 x 40 x 100 cm
A

H

F
AXF XH

Característiques
•
•
•

Materials

Solució per quan no es poden instal·lar
penjadors a les parets.
Poms a doble cara, amb part frontal per
col·locar identificació del penjador.
Possibilitat amb rodes.

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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KM 0
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Material de Pedagogia
1a qualitat associada

•
•
•

Estructura de fusta de pi massís amb laterals,
base i part superior.
Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys
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M5014
Penjador amb caseller-banc

MIDES

M5014
Fabricació a mida
Caseller: 20 x 28 x 22 cm

AXF XH

Característiques
•

•

Materials

Part superior:
o Penjador senzill pom gran.
o Panell amb penjador gran per jaquetes.
o Espai per la senyalització i identificació
dels nens/nenes a sobre els penjadors.
Part inferior:
o Caseller per deixar bosses o objectes
diversos.

Perdurable

Sostenible

Mobles
a mida
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KM 0
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Material de Pedagogia
1a qualitat associada

•
•
•

Fusta de contraplacat de pollancre i pi massís.
Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
Tots els cantells són arrodonits.

0-3 anys

Moble
certificat
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Avd. Alfons XIII, 70. 08912 Badalona
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