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Cóm ho fem?

Pedagogia Associada
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E3023/03 Tipi fusta
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COM HO FEM?

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 .

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

6
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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, 

postures adequades.

juguen els infants i també de com els i les mestres desenvolupen 

la seva tasca de suport. 

llibertat a través del joc tàctil, visual i psicomotriu. 

Mesures Ergonòmiques, que contemplen la llibertat de moviment 

en posició horitzontal. 

7
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E2072
Cuineta a dues cares

E2072

150 x 60 x 55 cm

• Cuineta de fusta per exterior, a dues cares, amb
una amplia superfície de treball que permet el
joc de diversos nens i nenes fomentant les
tasques de col·laboració.

• Conté els elements bàsics 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 tractada a l'autoclau amb acabat 
exterior d'oli biològic.

8

A

H

F

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys
Estructurace

rtificada

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà

de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva

ubicació.
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E7041/T
Tendal corredís per umbracle

E7041/T

400 x 300 cms

• Tendal corredís.

• Amb accionament manual

• Color a escollir

• Fabricat amb teixit de filtre solar Soltis 96, de 400
gr/m².

9

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys +6 anys
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E1003/P
Cabana Túnel Petita

10

• Element d'exterior que combina diverses
possibilitats psicomotrius amb espai de cabana i
espai per a joc simbòlic.

• Forats d'entrada i sortida als dos extrems.

• Lateral amb plafó fix i mostrador botiga.

• Espai posterior cobert, formant una cabana
amb tarima de fusta, per poder-hi seure
còmodament.

• Estructura de fusta de pi massís tractada a 
l'autoclau.

• Panells de contraplacat de bedoll amb acabat 
exterior d'oli biològic.

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys
Estructurace

rtificada

E1003/P
183 x 135 x 100 cm

Área de Seguretat:
485 x 440 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.
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Característiques

ESTRUCTURES

Materials:

M2002A/EXT
Taula rectangular d'exterior 

• Estructura molt resistent i de gran estabilitat. 

• Facilita el recolzament segur per aixecar-se. 

• Es pot combinar amb taules d'altres mides, 
segons necessitats

• Estructura de fusta pi massís tractada a 
l'autoclau. 

• Potes i marc perimetral amb  encaix amb caixa i 
metxa. 

• Acabat amb oli biològic. 

• Sobre  fabricat en tauler de contraplacat fenòlic 
per exterior. 

• Tots els cantells i arestes arrodonits.

11

M2002A/EXT

M2002A/1/EXT
120 x 70 x 47 cm

M2002A/3/EXT

120 x 70 x 59 cm

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

A

H

F
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

M1021/EXT
Banc d'exterior

M1021/EXT

M1021/1/EXT

115 x 30 x 27 cm

• Estructura molt resistent i de gran estabilitat.

• Es poden combinar amb tamborets del mateix
material.

• Estructura de fusta pi massís tractada a
l'autoclau.

• Potes rectangulars molt robustes amb travesser
inferior.

• Acabat amb oli biològic.

• Sobre fabricat en tauler de contraplacat fenòlic
per exterior.

• Tots els cantells i arestes arrodonits.

12

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

M1021/3/EXT

115 x 30 x 35 cm

A

H

F
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Característiques

ESTRUCTURES

Materials:

M1014/EXT
Tamboret d'exterior

• Estructura molt resistent i de gran estabilitat.

• Es poden combinar amb bancs del mateix
material.

• Estructura de fusta pi massís tractada a
l'autoclau.

• Potes rectangulars molt robustes amb travesser
inferior.

• Acabat amb oli biològic.

• Sobre fabricat en tauler de contraplacat fenòlic
per exterior.

• Tots els cantells i arestes arrodonits.

M1014/EXT

M1014/1/EXT

13

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

30 x 30 x 27 cm

M1014/3/EXT

30 x 30 x 35 cm

A

H

F
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

M1003/EXT

M1003/1/EXT

28 x 28 x 52 cm 

Alçada del seient: 27 cm

M1003/EXT
Cadireta exterior individual

14

• Cadira molt compacte i resistent. 

• Permet a l'infant recolzar els peus al terra i 

• Estable i de gran durabilitat. 

• Estructura pi massís tractat a l'autoclau.

• Seient de tauler apte per a l'exterior. 

• Cantells arrodonits.

M1003/3/EXT

28 x 28 x 52 cm 

Alçada del seient: 35 cm

(AxFxH)

A

H

F

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

P583
Pont Mòbil per desnivell

P583

• Pont mòbil amb:

– Escala d'accés de dos graons.

– Base mòbil amb cable d'acer ocult.

– Baranes amb barrots de fusta i 
panells centrals.

• Fabricat amb fusta de pi massís tractat amb 
autoclau.

• Envernissat amb dues mans de vernís ecològic.

15

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

P584
Rampa grimpadora per desnivell

P584

Plataforma: 50 x 50 cm.

• Fabricat amb fusta de pi massís tractat amb 
autoclau.

• Envernissat amb vernís ecològic.

16

• Conjunt de rampa amb forats per grimpar i escala 
de dos graons amb plataforma.

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E2003
Complements de sorral

E2003

E2003/CL  - Element amb
colador

E2003/TB  - Element amb
tub

E2003/RP  - Element amb
rampa petita

E2003/GL  - Element amb
galledes

E2003/PG  - Element 
amb peça giratòria

E2003/RS  - Element amb
rampa de sortida

• Elements que permeten diversificar el joc amb la 
sorra, proporcionant diferents experiències.

• Es poden instal·lar al voltant del sorral o en una 
zona d'experimentació amb sorra.

• Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic.

• Amb contraplacat de fenòlic per exterior.

17

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E3025
235 x 140 x 225 cm

Alçada de caiguda lliure:
50 cm

Área de Seguretat:
535 x 440 cm

E3025
Caseta Galliner

18

• Caseta de fusta elevada amb sostre inclinat.

• Té una entrada principal que es fa a través d'una

rampa inclinada i diverses obertures que

permeten la comunicació visual amb l'exterior.

• La caseta té un banc per seure en el seu interior.

• Estructura de fusta de pi massís tractada a

l'autoclau

• Amb acabat exterior d'oli biològic

• Panells i teulada de contraplacat de bedoll fenòlic

acabat de color fusta.

A

H

F

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys
Estructurace

rtificada

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.

(A x F x H)
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E2022A

100 x 50 x 66 cm

100 x 50 x 56 cm

100 x 100 x 42 cm

E2022A
Taules d'aigua

19

• Conjunt de tres taules d'aigua de diferent alçada

• Es poden combinar entre elles per obtenir
diferents circuïts de joc.

• Conjunt de tres taules d'aigua de diferent
alçada, que es poden combinar entre elles per
obtenir diferents circuïts de joc.

• Estructura de pi tractat a l'autoclau.

• A mb acabat exterior d'oli biològic.

• Base de tauler impermeable, reciclable, fabricat a
partir de closques d'arròs i sal de roca.

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

(AxFxH)
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

20

E2031C/03

125x85x55 cm

E2031C/03
Taula de manipulació exterior, amb 4 cubetes

• Taula de manipulació exterior, amb 4 cubetes

• Taula polivalent que permet la manipulació de 
múltiples materials.

• Estructura de fusta amb quatre cubetes 
interiors de polipropilè que es treuen fàcilment i 

• Inclou una tapa superior que permet l'ús com a 
taula d'exterior multi funció. 

• El pes reduït d'aquest element permet situar-lo 
en diferents punts del pati, segons les 
necessitats.

• Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb 
acabat exterior d'oli biològic. 

• Cubetes de polipropilè. 

• Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a 
dues cares.

H

A F

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible Mobles a 
mida

(AxFxH)

0-3 anys
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E2071

150 x 60 x 120 cm

h:55 cm

E2071
Cuineta exterior de fusta

• Cuineta de fusta per 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.

• Possibilitat de 2 opcions:

– Opció A – Amb finestra.

– Opció B – Sense finestra.

• La finestra central permet també l'ús a dues cares 
d'aquest element.

• Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb

acabat exterior d'oli biològic.

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació

(A x F x H)

A

F

H

h

Estructurace
rtificada

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

21
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E3023/03
Tipi de fusta

• Caseta exterior en forma de tenda d'indis
construïda totalment en fusta.

• Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que
convergeixen a la part superior.

• Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta
però en la part inferior es deixen diverses obertures
per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la
ventilació.

• Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi
assegut còmodament.

• Ideal per espai de joc i trobada de diversos nens i
nenes.

• Proporciona una certa privacitat i la observació de
la resta d'espais des de l'interior de l'estructura.

• Estructura de pi melis tractada a l'autoclau.

(A x F x H)

E3023/03
140x140x200 cm

A

F

H

Estructurace
rtificada

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

22

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà

de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva

ubicació.
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E3024
Túnel de bambú

(A x F x H)

E3024

210 (A) x 120 (F) x 130 cm

• Element d'exterior fabricat amb canyes de
bambú torçades i peces de fusta de subjecció
formant un túnel.

• Proporciona la base per fer una cobertura
vegetal amb plantes enfiladisses que cobreixin
tota la superfície.

• Es pot situar a prop d'un espai on ja hi hagi
vegetació o es poden col·locar jardineres al
perímetre.

• També es pot cobrir amb rulls de bruc, vímet o
escorça d'avet.

• Complement: Es poden adjuntar dues jardineres
(E3024/JA), a del túnel.

NO incloses en el preu.

• Estructura de canyes de bambú i fusta de pi

tractada a l'autoclau.

A F

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

Complementa-ho

amb les  

jardineres

23
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E1022
Balan(bi)ci

E1022

110 x 25 x 42 cm

h:26'5 cm

• Balancí de fusta per exterior que permet el joc de
dos infants alhora.

• Fabricat amb tauler de contraplacat fenòlic i
agafadors de corda.

• Part inferior folrada amb pneumàtic de bicicleta.

A

H

F

24

Estructurace
rtificada

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

Aquest element no hauria d'anar posat sobre superfície

dura tipus formigó, asfalt, rajola, etc.
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E2031A

125 x 45 x 55 cm

E2031A
Taula de manipulació exterior

• Taula polivalent que permet la manipulació de
múltiples materials.

• Estructura de fusta amb dues cubetes interiors de
polipropilè que es treuen fàcilment i faciliten la
neteja després de l'ús.

• Inclou una tapa superior que permet l'ús com a
taula d'exterior multi funció.

• Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic.

• Cubetes de polipropilè.

• Tapa superior de contraplacat fenòlic acabat a dues
cares.

(A x F x H)

Estructurace
rtificada

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

H

A

F

25

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà

de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva

ubicació.
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E2032A

140 x 62'5 x 55 cm

E2032A
Taula de sorra

• Element pensat per a l'experimentació amb sorra.
Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar,
filtrar, etc.

• Les mides de la taula permeten interactuar a
diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques
individuals o de col·laboració.

• Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic.

• Plafons de contraplacat fenòlic per exterior.

• Alguns elements poden estar pintats de color.

(A x F x H)

Estructurace
rtificada

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

26

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà

de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva

ubicació.
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ESTRUCTURES

Característiques

Materials

Àrea de Seguretat

E1002
Túnel grimpador petit

• Estructura amb forma de caseta que permet el joc
tant en la part superior com en la part interior.

• La part superior, que és la teulada de la caseta, té
una cara amb barrots transversals per facilitar la
pujada i l'altre cara és llisa i serveix com a tobogan
de baixada.

• La part interior està tancada parcialment formant
un túnel obert a dos costats.

• Estructura de fusta de pi massís tractada a
l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

• Rampes de contraplacat de bedoll fenòlic de color
marró fosc.

27

A

H

F

Estructurace
rtificada

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

E1002
200 x 120 x 59,5  cm

Alçada de caiguda lliure:
59,5 cm

Área de Seguretat:
500 x 420 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E1004
Pont Mòbil

• Pont de fusta amb baranes i passera mòbil amb
llistons i cinta tensada oculta a la part inferior.

• Element adequat per exercitar l'equilibri i la
coordinació.

• Estructura de fusta de pi massís tractada a

l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

• Panell central de contraplacat de bedoll fenòlic amb

acabat de color fusta.

A F

H

Estructurace
rtificada

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

28

E1004
140 x 70 x 25/100 cm

Alçada de caiguda lliure:
25 cm

Área de Seguretat:
440 x 370 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.

(A x F x H)

L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E1005
Pont Mòbil amb rampa i escala

• Pont de fusta amb baranes i passera mòbil amb
llistons i cinta tensada oculta a la part inferior.

• Accés per un dels extrems amb escala de graons i
sortida per l'altre extrem amb rampa.

• Element adequat per exercitar l'equilibri i la
coordinació.

• Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau

amb acabat exterior d'oli biològic.

• Panell central de contraplacat de bedoll fenòlic amb

acabat de color fusta.

(A x F x H)

A

F

H

Estructurace
rtificada

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

29

E1005
270 x 70 x 48/122 cm

Alçada de caiguda lliure:
48 cm

Área de Seguretat:
570 x 370 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.

L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E1006
Escala tobogan exterior

(A x F x H)

E1006

200 x 50 x 50 cm

• Estructura psicomotriu exterior amb escala,
plataforma superior amb barana i tobogan de
baixada.

• A la part inferior de la plataforma es forma un petit
túnel que permet als infants passar-hi per
l'interior.

• És autoportant i es pot bellugar i situar a diferents
espais del pati.

• Estructura de plafons de contraplacat fenòlic per

exterior.

A

F

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

30
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E1007

Locomotora:

100 x 60 x 60 cm

2 Vagons: 

100 x 60 x 60 cm

Alçada de caiguda lliurei: 
nferior a 60 cm.

E1007
Tren

• Estructura de contraplacat de bedoll fenòlic de
color marró fosc,

• Amb detalls de contraplacat de bedoll fenòlic
lacats de color.

(A x F x H)

A

F

H

• Tren format per una locomotora i dos vagons
col·locats de forma independent.

• Permet el joc simbòlic de varis nens i nenes alhora.

• Els vagons tenen seients a dos costats i poden
servir també com a espai de trobada.

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà
de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva
ubicació.

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida Estructurace

rtificada

31
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ESTRUCTURES

Característiques

Materials:

P555

150x150x100 cm

P555
Xarxa exterior

• Estructura de fusta en forma de quadrilàter amb
xarxa de corda i taulell-mostrador.

• Aquest element permet la pujada per ambdós
costats de l'estructura amb corda oferint una
gran superfície per grimpar.

• Estructura de fusta de pi melis tractada a
l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

• Cordes de niló.

• Ancoratge amb potes zincades i daus de
formigó.

A

H

F

Estructurace
rtificada

32

L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que
el terra on sigui instal.lat acompleixi amb la
Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Área de seguretat

v

v

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys
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ESTRUCTURES

Característiques

Materials:

E1008

100 x 100 x 100 cm

E1008
Dau amb xarxa

• Estructura en forma de dau que combina un 
element de grimpar i un espai interior amb 
seient que propicia l'espai de trobada i joc 
tranquil.

• Tancament a tres cares amb panells de color 
natural, dos d'ells amb finestra de pas rodona i 
frontal amb xarxa que dona transparència a 
l'element.

• Estructura de fusta de pi melis tractada a 
l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

•

natural.

• Cordes de niló.

33

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que
el terra on sigui instal·lat acompleixi amb la
Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Área de seguretat
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E1011

670x175 cms

Área de Seguretat: 
970x470 cms

E1011
Ziga zaga circuit

• Conjunt de peces de fusta de diferents mides i
formes que es col·loquen formant un circuit
predeterminat.

• Element adequat per exercitar l'equilibri, la
coordinació i la orientació.

• Es pot modificar el disseny del circuït col·locant les
peces en diverses posicions segons el criteri de
l'equip educatiu.

• Cal fixar les peces a terra perquè no es belluguin

• Peces de fusta de pi melis tractat a l'autoclau amb
tractament de protecció d'oli biològic.

.

(A x F x H)

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

Estructurace
rtificada

3-6 anys

34

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E1013
Doble rampa

(A x F x H)

E1013

220 x 80 x 20 cm

• Estructura d'una sola peça amb tarima central i

rampes als extrems.

• L'amplada de 80 cm permet el creuament de dos

nens o nenes amb carretons o tricicles.

• També es pot col·locar a prop d'una caseta de

joc que tingui entrada amb finestra circular

baixa, facilitant l'entrada i sortida de la caseta.

• L'alçada d'aquest element permet enllaçar-lo

amb el Ziga-zaga tarimes (ref. E1012)

• Tarima de pi massís tractat a l'autoclau, amb 
cantells arrodonits i fixacions d'acer inoxidable.

A

F

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

35
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E1012
Ziga-Zaga tarimes

(A x F x H)

E1012

4 Tarimes rectangulars
de 150 x 50 x 20 cm

3 Tarimes rampa de

130 x 50 x 20 cm

• Conjunt de tarimes i rampes que permeten

múltiples combinacions per la formació de passera

lleugerament elevada del terra.

• La combinació de peces rectangulars i rampes

proporciona llibertat de creació i possibilita oferir

diferents propostes.

• Ajuntant les peces es pot crear una petita tarima

per actuacions o joc.

• Posant-les al revés, tenim uns calaixos on hi poden

entrar i sortir o posar i treure objectes.

• Tarimes de contraplacat fenòlic per exterior de 

color marró amb els cantells arrodonits.

36

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys
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Característiques

ESTRUCTURES

Materials:

E1009
Conjunt de tres calaixos per saltar i grimpar

(A x F x H)

• Calaixos de diferents mides i alçades que permeten

múltiples combinacions per joc i psicomotricitat a

l'exterior.

• Els forats dels calaixos grans permeten mirar,

amagar o fins i tot entrar a dins del calaix.

• En la posició inversa serveixen per posar-s'hi a dins,

com a espai de recolliment o per posar i treure

objectes utilitzant també els forats rodons dels

laterals.

• Estructura de contraplacat fenòlic amb acabat de

color fusta.

• Amb sobre de tauler antilliscant i llistons de pi
tractat a l'autoclau a la base.

E1009

Gran: 100 x 100 x 59 cm

Mitjà: 80 x 80 x 45 cm

Petit: 50 x 100 x 30 cm

A

F

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

37
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E2001
Sorral sense fons 

(A x F x H)

E2001

250 x 250 x 19 cm

E2001L

Lona: 250 x 250 cm

• Sorral pensat per anar muntat en patis de sorra.

• Accessoris:

– Lona de teixit impermeable amb ullets i goma 
per fixació a l'estructura.

–

• Estructura de fusta de pi massís, amb cantells
arrodonits.

• Cantonades reforçades amb angles de fusta que
alhora s'utilitzen per seure.

• Amb acabat exterior d'oli biològic.

26

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

A

F
H

38
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E2002
Sorral amb fons 

Amb potes o ancorat a terra,

segons ubicació

(A x F x H)

E2002

250 x 250 x 19 cm

E2001L

Lona: 250 x 250 cm

• Sorral pensat per anar muntat en terrasses o patis
amb terra dur.

• Incorpora fons per contenció de sorra.

• Accessoris (NO inclosos en el preu):

– Lona de teixit impermeable amb ullets i goma 
per fixació a l'estructura.

–

• Estructura de fusta de pi massís, amb cantells
arrodonits.

• Cantonades reforçades amb angles de fusta que
alhora s'utilitzen per seure.

• Amb acabat exterior d'oli biològic.

• Terra de contraplacat fenòlic.

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

A

F
H

39
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

40

E7038
Bagul exterior

E7038

150 x 60 x 60 cm

2 compartiments de

60 x 60 x 60 cm

• Bagul de fusta per guardar les joguines petites i
altres objectes del pati.

• Permet endreçar i recollir fàcilment els elements
de joc del pati.

• Tapa partida en dues parts per facilitar l'accés a
l'interior.

• Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic.

• Amb plafons de contraplacat de fenòlic per
exterior.

AF

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys 6-12 anys
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E2046
Pissarra exterior

E2046/1014

100 x 140 cm

E2046/2009

200 x 90 cm

E2046/2014

200 x 140 cm

• Pissarra per a ús exterior amb guixos.

• Permet la ubicació a diferents parts del pati, 
sempre que hi hagi una paret o un suport
estable.

• La superfície és de fàcil neteja, no porosa i no 
tòxica.

• Fabricada amb compacte fenòlic de color negre 
de 10mm de gruix.

•

desgast, al ratllat i és antigrafiti.

(A x H)

A

H

Possibilitat de 

fabricació a mida

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

41

Producte
certificat

+6 anys
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E2039 
Taula abatible exterior

• Taula abatible exterior 150x70 / alçada 41 cm

• Taula amb sistema plegable a paret pensada 
per a deixar lliure l'espai mentre no es necessita 
l'ús de la taula.

• Sistema de subjecció amb marc de fusta i tanca 
de seguretat.

• Recolzament amb cavallet de fenòlic que li
dona gran estabilitat.

• Estructura de fusta de pi tractat a l'autoclau amb
acabat exterior d'oli biològic.

• Sobres de taula i cavallet de compacte fenòlic.

• Tots els cantells i arestes polits.

• Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat
de fusta.

H

F

A

E2039/0

150x70x41 cm 

E2039/1

150x70x47 cm

E2039B/0

180x70x41 cm

E2039B/1

180x70x47 cm

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

42
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E2034 
Taula rectangular amb bancs per exterior

(A x F x H)

E2034/2007/1

200x70x47 cm

E2034/1507/1

150x70x47 cm

h seient: 27 cm

• Taula per a ús exterior que tant pot servir per a
jocs com per menjar-hi.

• La taula i els bancs formen un sol element
donant-li molta estabilitat.

• El sobre de la taula i dels bancs són llisos i de
fàcil neteja.

• Fàcilment transportable per ubicar a diferents
punts del pati.

• Estructura de fusta de pi melis tractada a
l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

• Sobres de taula i bancs de contraplacat fenòlic
amb tractament per exterior.

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

F A

H

43
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E2037B – E2038
Taula rodona i Banc componible- exterior

E2037B/2

Ø100 x 53 cm

• Taula per a ús exterior que tant pot servir per a 
jocs com per menjar-hi. 

• Les potes en creu li donen molta estabilitat. 

• El sobre rodó fa que la puguin utilitzar fins a 6 
nens o nenes.

• Complement: conjunt de 4 bancs componibles

• Estructura i sobre de tauler contraplacat fenòlic 
de color marró.

D

H

(D x H)

44

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

E2038/2

Banc alçada 31 cm
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

45

E4001A
Taula hortet

• Taula hort • De fusta de pi massís tractat a l'autoclau per
exterior.

• Folrada amb tela asfàltica.

• Amb ancoratges d'acer inoxidable.

• Cantells arrodonits.

• Acabats amb oli ecològic.

A

F

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

E4001A/1207

120 x 70 x 55 cm

E4001A/1507

150 x 70 x 55 cm 
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

46

E4006
Jardinera exterior de fusta amb folre interior

• Jardinera exterior de fusta amb folre interior • Jardinera fabricada amb llistons de fusta de pi

• Tractada per a l'exterior

• Amb folre interior geotèxtil de color marró.

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

E4006/1205

120 x 50 x 42 cm

A

F

H
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

47

E7041

400 x 300 x 240 cm

E7041
Umbracle / Umbracle amb rodes

• Umbracle de fusta amb malla d'ombreig.

• Situat estratègicament en el pati segons la
posició del sol, proporciona ombra evitant
l'exposició perllongada al sol els mesos d'estiu.

• Estructura de fusta de pi melis tractada a
l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

• Malla d'ombreig.

Complementa-ho 
amb els nostres 

gronxadors 

de cabàs

A F

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys 6-12 anys

(A x F x H)

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.

Estructurace
rtificada
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E3021

170x120x174 cm

Elements:

1 Plataforma 

1 Barana de barrots

1 Barana plafó de pas

1 Barana plafó amb 

prestatge.

1 Plataforma per seure, 

pujar o saltar.

Sostre de dues aigües

E3021
Caseta Botiga

• Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau

amb acabat exterior d'oli biològic.

• Teulada de tauler impermeable, reciclable, fabricat a

partir de closques d'arròs i sal de roca.

• Panells de contraxapat de bedoll amb acabat de

color fusta.

• Tarima de tauler fenòlic antilliscant color marró.

• Caseta amb baranes a dos costats i mostrador

botiga a l'altre.

• Teulada a dues aigües i tarima de fusta allargada

amb banc a l'extrem.

• Aquesta caseta proporciona un racó per a joc

simbòlic o espai de trobada.

• La tarima de fusta separada del terra és útil per

seure en petits grups.

• El banc de l'extrem serveix tant per seure com per

pujar i saltar.

• El mostrador botiga en un dels laterals allarga l'espai

de joc a la part exterior, ampliant la zona de

circulació i moviment.

(A x F x H)

A
F

H

Estructurace
rtificada

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys 6-12 anys

48

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.

L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.
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ESTRUCTURES

Característiques Materials
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E3020

170x120x174 cm

Elements:

1 Plataforma 

2 Baranes de barrots

1 Barana plafó de pas

1 Plataforma per seure, 

pujar o saltar

Sostre de dues aigües

E3020
Caseta estació

• Caseta amb baranes perimetrals, teulada a dues

aigües i tarima de fusta allargada amb banc a

l'extrem.

• Aquesta caseta proporciona un racó per a joc

simbòlic o espai de trobada.

• La tarima de fusta separada del terra és útil per

seure en petits grups.

• El banc de l'extrem serveix tant per seure com per

pujar i saltar.

(A x F x H)

A
F

H

Estructurace
rtificada

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys 6-12 anys

• Estructura de fusta de pi melis tractada a

l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

• Teulada de tauler impermeable, reciclable, fabricat

a partir de closques d'arròs i sal de roca.

• Panells de contraxapat de bedoll amb acabat de

color fusta.

• Tarima de tauler fenòlic antilliscant color marró.

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.

L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

Caseta Exterior

E3001 
113 x 113 x 150 cm

Alçada de caiguda lliure: 27 cm

Área de Seguretat: 
445 x 420 cm

E3001

• Caseta rectangular amb porta d'entrada,

finestra lateral i finestra rodona baixa per accés

des del darrera.

• Banc de fusta a l'interior.

• Teulada a dues aigües.

• Aquesta caseta proporciona un espai per a joc

simbòlic i també és útil com a espai de trobada.

• Estructura de fusta de pi massís tractada a

l'autoclau

• Amb acabat exterior d'oli biològic

• Panells i teulada fabricats amb okume fenòlic,

color fusta.

50

AF

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys
Estructurace

rtificada

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.

(A x F x H)
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ESTRUCTURES

Característiques Materials

E3003

113 x 113 x 150 cm

Alçada de caiguda lliure: 27 cm

Área de Seguretat: 

445 x 420 cm

E3003
Caseta amagatall

• Caseta rectangular amb porta d'entrada,

finestra rodona en un lateral i forats rodons

petits a l'altre.

• Sostre obert amb simulació de teulada.

• Aquesta caseta proporciona un espai

d'amagatall.

• Els forats petits en un lateral permeten observar

l'exterior sense ser vist.

• Estructura de fusta de pi massís tractada a

l'autoclau.

• Amb acabat exterior d'oli biològic

• Panells i teulada fabricats amb okume fenòlic,

color fusta.

51

A
F

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys Estructurace
rtificada

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de

quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.

(A x F x H)
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ESTRUCTURES

Característiques Materials:

E3002
Caseta Racó Gran

(A x F x H)

E3002

240 x 240 x 120 cm

• Caseta amb dos panells grans que es poden

situar en una cantonada en forma de L o de

forma longitudinal entre parets.

• Panells amb forma de façana de caseta i

obertures de portes i finestres.

• Aquesta caseta permet la formació de racó de

joc simbòlic ampli amb molt d'espai a l'interior

per ubicar d'altres elements de joc.

• Estructura de fusta de pi melis tractada a

l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

• Amb panells de contraplacat de bedoll fenòlic

acabat de color fusta.

A

H

F

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys

52

L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.
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E7032
Caseta joguines

(A x F x H)

E7032

260 x 160 x 250 cm

• Caseta de forma rectangular per a guardar joguines i

altres estris del pati.

• Permet recollir i tenir emmagatzemades les joguines

del pati amb prestatges interiors i barres per penjar.

• La Caseta va col·locada sobre el terra

existent. NO inclou paviment de fusta.

• Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb

acabat exterior d'oli biològic.

• Panells de contraplacat fenòlic per l’exterior, de color

marró.

• Teulada a una aigua.

A F

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys 6-12 anys
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E7033
Caseta per eines

(A x F x H)

• Caseta per a guardar eines i altres estris del pati.

• Permet recollir i tenir emmagatzemades les

eines del pati o de l'hort amb prestatges

interiors i barres per penjar.

• La Caseta va col·locada sobre el terra

existent. NO inclou paviment de fusta.

• Estructura de fusta de pi melis tractada a

l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

• Panells de contraplacat fenòlic per de

color marró.

• Teulada a una aigua.

E7033

160 x 160 x 200 cm

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

3-6 anys 6-12 anys

A
F

H
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E2068
Joc de figures geomètriques

(A x H)

E2068

80 x 80 cm

• Estructura de fusta amb dues barres
transversals amb figures geomètriques
inserides,

• Figures de diferents formes i colors.

• Estructura de fusta de pi melis tractada a
l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

• Figures de contraplacat fenòlic per exterior
pintades de colors.

• Ancoratge amb potes zincades i daus de formigó.

A

H

KM 0 Material de 
1a qualitat

Pedagogia
associada

Perdurable Sostenible 0-3 anysMobles a 
mida

F
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