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Sumari
Benvolguts/des,

Amb l’objectiu d’apropar-nos a les 
noves necessitats de les escoles hem 
creat aquest catàleg on recollim nous 
models de mobiliari, d’aquesta manera 
podreu escollir diferents estils i dotar 
de personalitat el vostre centre.

La finalitat d’aquest catàleg és acompa-
nyar els vostres projectes pedagògics, 
harmonitzant i millorant els espais on 
es desenvolupen els infants.
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Taules
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Natural

CEB004
1200 x 600 mm

Taula rectangular amb estructura de 

fusta de faig encolada i sobre estratifi-

cat de faig amb cantells arrodonits.

T2, T3, T4, T5, T6

CEB006
ø 1200 mm

Taula circular amb estructura de fusta 

de faig encolada i sobre estratificat de 

faig amb cantells arrodonits.

T2, T3, T4, T5, T6

Taula trapezoidal amb estructura 

de fusta de faig encolada i sobre 

estratificat de faig amb cantells 

arrodonits.

CEB005
1200 x 600 mm

T2, T3, T4, T5, T6
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Funcional

CEB007
1200 x 600 mm

Taula rectangular amb potes arrodon-

ides pintades en epoxi o cromats. Sobre 

amb laminat i cantells de faig.

T2, T3, T4, T5, T6

Taula trapezoïdalamb amb potes 

arrodonides pintades en epoxi o 

cromats. Sobre laminat i cantells de 

faig de 40 mm.

CEB008
1200 x 600 mm

T2, T3, T4, T5, T6



Noves tendències

CEB007
1200 x 600 mm

CEB009
1200 x 600 mm

Taula semi circular amb taulell DM i 

peus metàl·lics rodons de 40 mm.

T2, T3, T4, T5, T6

CEB073
1400 x 800 mm

Taula Equip Directiu/Professorat/

Equip Administratiu. Sobre de melam-

ina acabat en faig i estructura d’acer 

pintada en color blanc.

CEB011
1400 x 1500 x 740 mm  (2 UT)

Doble taula individual, ideal per a 

sales de reunions. Realitzades en 

melamina de 19 mm. acabat en 

auró natural. Estructura metàl·lica 

inferior reforçada, pintada en 

alumini.

1400 x 750 x 740 mm    (1 UT)

7
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Noves tendències

Taula plegable de paret. Sobre en panell 

de fibres (DM) de 21 mm d’espessor, 

amb peu de fusta massissa o d’estructu-

ra metàl.lica. Doble tanca de seguretat.

CEB013
1500 x 700 mm

T2, T3, T4, T5, T6

Taula escolar per equipar aules 

d’aprenentatge cooperatiu, permet 

el treballar en grup. Sobre acabat en 

conglomerat de color blanc i estructura 

metàl·lica amb potes regulables en 

alçada, de la talla 4 a la 6.

CEB089
1200 x 800 mm

T4, T6

NOUS MODELS 2018-2019
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CEB076

3000 x 1780 mm  3500 x 2030 mm
4000 x 2280 mm  4500 x 2530 mm

Conjunt de taula abatible de diferents 

llargades, amb banc a dreta i esquerra, 

ancorada anclada a paret. De fàcil 

recollida, resistent, lleugera i totalment 

automàtica. Ideal per alliberar espai. Cal 

especificar si es volguès amb mides de 

parvulari.

3m  3,5m  4m  4,5m

Noves tendències

NOUS MODELS 2018-2019

CEB075
1600 x 800 mm

Taula abatible per l’eix central. Sistema 

de seguretat per l’apertura de la taula 

mitjançant dos tiradors a manipular 

conjuntament. Estructura metàl·lica 

d’acer pintada en color blanc. Peus 

color metal·litzat. Disposa de 4 rodes 

giratòries amb fre.

T4, T5, T6

NOUS MODELS 2018-2019
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Bàsic blanc

CEB001
1100 x 550 mm

Taula rectangular, amb sobre en tauler 

MDF o DM i peus en estructura metàl.

lica. Sobre i estructura metàl.lica pinta-

des en color blanc.

T2, T3, T4, T5, T6, T7

Taula trapezoidal, amb sobre en tauler 

MDF o DM i peus en estructura metàl.

lica. Sobre i estructura metàl.lica pinta-

des en color blanc.

CEB002
1100 X 550 mm

T2, T3, T4, T5, T6, T7

CEB003
1200 x 600 mm

1000 x 600 mm

Taula rodona, amb sobre en tauler 

MDF o DM i peus en estructura metàl.

lica. Sobre i estructura metàl.lica pinta-

des en color blanc. 

Model no apilable.

T2, T3, T4, T5, T6, T7





Cadires
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Cadira apilable de fusta de faig.

Amb potes robustes de faig 

natural.

CEB017
380 x 320 mm

T2, T3, T4, T5

CEB016

Cadira apilable de fusta de faig 

amb cantells arrodonits. Sobre 

color blanc i potes color faig.

T2, T3, T4

Natural
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CEB066
1200 x 330 x 620 mm

Banc de fusta de faig amb respatller.

Banc de fusta de faig amb potes de panell laterals.

CEB067
1200 x 360 mm

Funcional
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Noves tendències

CEB020
600 x 300-380 mm

Tamboret educadora seient rodó 

amb pistó de gas i respatller.

Respatller de polipropilè amb petit 

encoixinat de escuma injectada. 

Seient de nylon amb fibra de vidre i 

encoixinat de escuma injectada.

Tamboret educadora amb rodes, 

seient rodó. Regulable en alçada 

mitjançant sistema de pistó de 

gas. Seient de nylon amb fibra 

de vidre i encoixinat de escuma 

injectada. 

CEB019
600 x 300-380 mm
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Noves tendències

CEB083
450 X 470 mm

Cadira plegable amb estructura d’acer 

acabat en epoxi. Color blanc.

No recomanable per l’alumnat.

T6

Cadira ergonòmica. Color negre. 

Tela ignifuga i regulable en alça-

da, regulació lumbar, respatller i 

recolçabraços.

CEB080
470 x 470 x 450-540 mm

NOUS MODELS 2018-2019

NOUS MODELS 2018-2019



17

320 x 300 mm

CEB015

Cadira similar al model 45850. 

Amb sobre i estructura de color blanc.

T2, T3, T4, T5, T6, T7

Fabricada en polipropilè reforçat 

per fibres de vidre, injectat amb 

tecnologia de modelat.

Color blanc.

T3, T6

CEB069

470 x 550 x 350 mm
470 x 550 x 450 mm

Bàsic blanc
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45850
320 x 300 mm

Cadira escolar apilable. Seient amb 

acabat en color faig i peus en estructura 

metàl.lica.

T2, T3, T4, T5, T6, T7

Bàsic

Bancs per a les zones de vestíbuls, 

passadissos, etc. Seient i respatller de 

fusta contraxapada i base d’estructura 

metàl·lica sòlida i resistent.

41718
2000 x 590 x 700 mm





Prestatgeries i 
armaris
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CEB025
900 x 420 x 800 mm

Buc amb prestatge interior en melamina 

i portes en melamina. Cantells en PVC. 

Peus graduables i extraibles per apilar.

Pany incorporat.

CEB027
830 x 400 x 1110 mm

Expositor de fusta de faig i tres nivells 

a cada costat. Amb rodes giratòries.

Natural

Moble de fusta de faig amb 

calaixos inferiors, prestatges 

i safata superior. Rodes amb 

frè.

CEB059
1050 x 400 x 880 mm
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CEB028 
1040 x 480 x 1055 mm

Quadre cubetes tres columnes amb 13 

gavetes de polipropilè incorporades.

Realitzat amb fusta de 19mm de gruix 

composta per aglomerat compactat i 

melamina per ambdues cares. Interior 

acabat en color blanc i exterior acaba-

dat en auró natural.

CEB029
Quadre tres calaixeres.

Realitzat amb fusta de 19mm de gruix 

composta per aglomerat compactat i 

melamina per ambdues cares. Interior 

acabat en color blanc i exterior acaba-

dat en auró natural. Compatible amb 

gaveta CEB034. Gaveta no incorporada.

1160 x 415 x 494 mm

Noves tendències
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CEB028 
1040 x 480 x 1055 mm

CEB030
1160 x 415 x 868 mm

Quadre sis calaxeires.

Realitzat amb fusta de 19mm de gruix 

composta per aglomerat compactat i 

melamina per ambdues cares. Interior 

acabat en color blanc i exterior acaba-

dat en auró natural. Compatible amb 

gaveta CEB034. Gaveta no incorporada.

CEB032
1180 x 415 x 484 mm

Flexi moble prestatge gran.

Realitzat amb fusta de 19mm 

de gruix composta per 

aglomerat compactat i mela-

mina per ambdues cares, aca-

bat en bedoll natural. Com-

patible amb gaveta CEB034. 

Gaveta no incorporada.

Noves tendències
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Noves tendències

Buc didàctic mòbil realitzat amb panells 

de melamina i acabat en faig amb can-

tells de PVC, dotat de 4 rodes giratòries, 

color blanc. Concebut per a la zona 

infantil de la biblioteca.

CEB070
800 x 600 x 795 mm

Quadre nou calaixeres.

Realitzat amb fusta de 19mm de 

gruix composta per aglomerat 

compactat i melamina per ambdues 

cares. Interior acabat en color blanc 

i exterior acabadat en auró natural. 

Compatible amb gaveta CEB034. 

Gaveta no incorporada.

CEB031
1160 x 415 x 1242 mm
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CEB033 
600 x 415 x 484 mm

Flexi moble prestatge petit.

Realitzat amb fusta de 19mm de gruix 

composta per aglomerat compactat i 

melamina per ambdues cares, acabat en 

bedoll natural. Compatible amb gaveta 

CEB034. Gaveta no incorporada.

Unitat gran de Gaveta de 

fusta contraxapada de 10mm 

de gruix, lacada amb color al 

aigua que permet veure el vet-

ejat. Envernissat no tòxic.

CEB034
265 x 350 x 165 mm

CEB036
1160 x 415 x 410 mm

Quadre prestatgeria gran per paret.

Realitzat amb fusta de 19mm de 

gruix composta per aglomerat 

compactat i melamina per amb-

dues cares, acabat en auró natural.

Noves tendències
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Flexi biblioteca quatre cares, amb com-

partiments superiors i inferiors. Amb 

rodes. Realitzat amb fusta de 19mm de 

gruix composta per aglomerat com-

pactat i melamina per ambdues cares, 

acabat en bedoll natural.

CEB037
600 x 600 x 780 mm

Noves tendències

Quadre banc tres bauls petits.

Realitzat amb fusta de 19mm 

de gruix composta per 

aglomerat compactat i melam-

ina per ambdues cares, acabat 

en auró natural. Compatible 

amb quadre buc CEB040 I 

CEB041. Quadre buc no incor-

porat.

CEB039
1160 x 415 x 494 mm

CEB038
792 x 415 x 494 mm

Quadre banc un baul gran.

Realitzat amb fusta de 19mm de gruix composta 

per aglomerat compactat i melamina per ambdues 

cares, acabat en auró natural. Compatible amb 

quadre buc CEB040 I CEB041. Quadre buc no 

incorporat.
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CEB074

420 X 640 X 530 mm (Faig/Blanc)

Buc mòbil per Equip Directiu/Professor-

at/Equip administratiu. Acabat en mel-

amina color faig natural o blanc. Amb 3 

calaixos color blanc. Combina amb taula 

CEB073.

420 X 640 X 530 mm (Blanc/Blanc)

Noves tendències

CEB035
2000 x 400 x 1400 mm

Armari penjador amb prestatgeria i 

calaixeres inferiors.

Realitzat amb fusta de 19mm de gruix 

composta per aglomerat compactat i 

melamina per ambdues cares, acabat en 

bedoll natural.

NOUS MODELS 2018-2019



28

CEB041 
740 x 370 mm

Unitat de quadre buc gran amb rodes. 

Ideal per guardar joguines i llibres. 

Color blanc.

CEB040
370 x 370 mm

Bagul petit.

Unitat de quadre buc petit amb rodes.

Ideal per guardar joguines i llibres.

Color blanc. 2 bucs petits = 1 gran.

CEB024 
830 x 400 x 1115 mm

Armari similar al model 24470.

Fabricat en color blanc

Noves tendències
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CEB022
800 x 400 x 630 mm

Armari similar al model 24466. 

Fabricat en color blanc.

Armari similar al model 24469.

Fabricat en color blanc.

CEB023
830 x 400 x 1115 mm

Basic blanc

CEB026
1000 x 400 x 2000 mm

Armari similar al model 24328.

Fabricat en color blanc.
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Armari concebut per a ús polivalent i 

dotat d’un sistema que permet

adossar-lo o superposar-lo a altres 

mòduls de les mateixes dimensions. 

Amb portes de fusta. Pany i clau.

24466
830 x 400 x 1115 mm

24469
830 x 400 x 1115 mm

Prestatgeria destinada a zones docents 

i/o administratives de centres escolars.

24470
830 x 400 x 1115 mm

Prestatgeria de 14 compartiments de 

les mateixes dimensions i de 3 de major 

mida. Incorpora una gaveta de material 

plàstic per cada compartiment.

Bàsic
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Bàsic

24329 
500 x 600 x 1300 mm

Arxivador de quatre calaixos, amb guies 

telescòpiques de sortida total, circulant 

sobre coixinets o boles.

Armari de cos metàl·lic amb dues portes 

també metàl·liques amb pany. Equipat 

amb 5 prestatgeries amb posicionament 

regulable, estable i segur.

24022
1250 x 450 x 2000 mm
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24468
830 x 400 x 1115 mm

Armari concebut per a ús polivalent i 

dotat d’un sistema que permet

adossar-lo o superposar-lo a altres 

mòduls de les mateixes dimensions. 

Amb tres calaixos de fusta de faig. 

Pany i clau.

46662
1100 x 400 x 800 mm

Mòdul concebut per a transportar 

material, crear espais i donar servei com 

contenidor-expositor. Compartiment 

superior per revistes i inferior per a baldes.

Bàsic
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Armari per a llibres concebut per a l’ús a 

les biblioteques. Llibreria amb prestatges 

regulables en alçada de 280 mm de fons 

útil com a mínim.

47601
1500 x 320 x 830 mm

Armari expositor de revistes i llibres. 

Dotat de portes abatibles que serveixen 

d’expositor i espai interior per a guardar 

revistes.

47604
1000 x 320 x 1850 mm

Bàsic

47605 
800 x 600 x 447 mm

Buc mòbil, dotat de 4 rodes giratòries, 

concebut per a la zona infantil de la 

biblioteca.
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Psicomotricitat



35

Matalàs anti-pánic gruixut d’escu-

ma coberta de semi pell, resistent 

amb cantonades reforçades, fàcil 

de netejar i lliure de ftalats. 25 cm 

de gruix.

CEB062
 200 x 100 x 25 mm 

Natural

CEB061
2200 X 900 mm

Espatllera 13 barrots. Realitzada 

en fusta natural massissa en-

vernissada, amb vernís no tòxic. 

Barres arrodonides.

CEB063
Conjunt psicomotricitat. Fusta natural, 

superficíe de contacte folrada amb 

revestiment antillíscant. Conjunt format 

per 8 elements.
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Bàsic

Sistema de salt tipus Reuther.

Planxa de fusta, contraplacat

de làmines premsades.

24401
1200 x 600 mm

24457 
2000 x 1000 x 100 mm

Matalàs d’escuma de poliuretà folrat 

de lona plastificada.

24461
1440x 400 mm

Plinton construit en fusta de pi, tapa 

d’aglomerat i folre de cuiro natural ple 

d’escuma prensada.

Màrfega tipus “tatami“. Goma-escuma 

premsada en una sola peça folratde lona 

impermeabilitzada.

24455
2000 x 1000 x 50 mm

NOUS MODELS 2018-2019



Complements 
aules
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CEB053
650 x 1000 mm

Mirall infantil mural de seguretat

irrompible. Marc de fusta natural.

Natural

Cavallet pintura plegable doble en fusta, 

amb contenidors plegables per a 

accessoris de dibuix i pintura.

CEB043
600 x 690 x 1040 mm
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Noves tendències

CEB045
2000 x 4000 mm

Catifa 100% Sisal. 

Suport: espuma de latex. Gruix: 5 mm. 

Amb Aïllament termo-acústic.

CEB084
2220 x 440 mm

Complement decoratiu per a penjar 

dibuixos a l’aula.

CEB071
100x40 mm

Mirall infantil inclinat per lavabo amb 

marc de fusta realitzat amb metacrilat 

irrompible.

NOUS MODELS 2018-2019

NOUS MODELS 2018-2019
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CEB042
5000 mm

Joc complert de cables tensors 

amb pinces.

Noves tendències

CEB046
Pouf mini pera. Interior 

granulat de poliestirè de 

alta densitat i recobert 

per teixit Polivinyl texturat 

sense ftalats, ignífug M2. 

De fàcil neteja i doble cos-

tura. Pesa 1,8 Kg

Pouf pera. Interior granulat de poliestirè 

d’alta densitat, recobert per teixit Polivinyl 

texturitzat sense ftalats, ignífug M2. De 

fàcil neteja i doble costura. Pesa 7 Kg.

CEB072
800 x 600 mm

NOUS MODELS 2018-2019
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Noves tendències

CEB085
350 x 430 mm

Set Carret de fusta amb rodes, inclou 10 

Coixins rodons de 35cm diàmetre i 3cm 

de grossor.

CEB086

2000 x 3000 mm
3000 x 4000 mm

Catifa rectangular fabricada 100% 

en Polipropilè texturizat monofil-

ament. Certificat de conformitat 

Higiènic. Color gris perla.

NOUS MODELS 2018-2019

NOUS MODELS 2018-2019
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Bàsic

24302
700 x 1250 mm

Mirall emmarcat en fusta amb cantells i 

cantonades arrodonides. De poc pes.

No deformarà la imatge.

44700
2500 x 1220 mm

Pissarra constituïda per un marc 

metàl·lic i una superfície d’escriptura. 

Disposa de safata porta retoladors.

Pissarra constituïda per un marc metàl·lic 

i una superfície d’escriptura encerada. 

Disposa de safata porta guixos.

24444
2500 x 1220 mm
1500 x 1220 mm

NOUS MODELS 2018-2019
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24300
1300 x 520 x 100-150 mm

Llit apilable per les aules de parvulari 

de tres anys. Carcassa de tub metàl·lic. 

La lona és d’alta qualitat de material 

ignífug i ben tibant.

Bàsic

Plafo d’anuncis amb carcassa 

en alumini anoditzat. Fons 

placa de fusta com a suport 

a planxa de suro. Portes de 

metraquilat corredisses amb 

guies i tanca incorporada 

amb joc de claus.

24305
2000 x 1000 x 7 mm

NOUS MODELS 2018-2019

CEB088
Plafó d’anuncis per a 

exteriors amb doble porta 

batent. Marc d’alumini an-

oditzat i acristalament de 

4mm. amb junta d’estan-

queïtat d’elastòmer. Pany 

de seguretat amb 2 claus.

1050 x 1400 mm
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Ambients
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CEB090
Catifa de sisal, amb fibra 

natural. Molt resistent i 

duradora.

1950 x 1930 mm

CEB091
Puf de fibra de fulles de 

plataner, envernissat en 

acrílic incolor.

Ø 600 x 180 mm

CEB092
Cadira apilable cordada a 

mà. Marc de bambú en-

vernissat en acrílic incolor i 

peus de plàstic en polietilè.

580 x 560 x 790 mm

CEB093

Coixí rentable 100% cotó. 

Folre extraïble fàcil de 

netejar.

540 x 540 mm

NOUS MODELS 2018-2019
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CEB097
Cistella amb nanses, 

cordada a mà. Permet triar 

entre desplegar la part 

superior amb les nanses o 

doblegar-la cap avall per 

mostrar el contingut.

Ø 250 x 180-320 mm

CEB095
Làmpada de peu formada 

per trípode de fusta i 

pantalla de color blanc.

450 x 450 x 1500 mm

NOUS MODELS 2018-2019

NOUS MODELS 2018-2019
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Jocs de pati
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Noves tendències

CEB049
250 x 1180 mm

Balancí fet amb mitja 

roda de vehicle.

CEB048

1200 x 600 x 230 mm
1200 x 600 x 310 mm

Tauleta de fusta per exterior. Forma-

da per taula i bancs laterals.  Edat 

recomanada 0-3 i 3-6 anys.

T2, T3
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Troncs arrodonits per exteriors.

 Inclou 21 unitats.

CEB050

CEB051 
2600 x 2600 x 660 mm

Joc de manipulació on els nens exper-

imenten amb l’aigua i la terra. A més 

ofereix un punt de reunió per socialitzar 

i aprendre a jugar amb altres nens.

Noves tendències
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CEB052
2000 x 1120 x 500 mm

Taula per realitzar activitats botàniques en 

grup. Constituït per una estructura suport 

de fusta, un dipòsit-tanc amb fons en lam-

inatge plàstic per a exterior i 2 taules de 

manipulació a cada costat.

Noves tendències

Caseta piràmide fabricada en fusta de 

conífera local, impregnada a pressió i 

està completament muntada. 

Ancoratges a terra serveixen per a la 

seva subjecció al sòl.

CEB055
2000 x 1970 x 1740 mm
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CEB057
2000 x 1400 x 800 mm

Caseta de reunió. Plataforma a mitja 

caseta. Banc en L amb respatller i 

sostre ombracle.

Noves tendències

CEB058
2200 x 2600 mm

Caseta amb sostre de dues aigües i 3 

plataformes. 2 ponts mòbils entre plata-

formes, espatllera, rampes grimpadora, 

tobogan recte, baranes ...
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Noves tendències

Umbracle. Estructura de pi tractada a 

l’autoclau i envernissada amb productes 

biològics. Enterrada 60 cm al terra amb 

base de ciment.

CEB060
2000 x 2000 x 4000 mm

CEB068
1500 x 1500 x 2150 mm

Tipi de fusta per exterior amb base 

de forma hexagonal i estructura de pi 

melis.



Taula 
d’equivalències 
de talles.



* Els productes subministrats 
per l’empresa adjudicatària 

seran similars als que es mos-
tren en aquest catàleg i poden 

haver lleugeres variacions.
* Els preus inclouen el transport

i muntatge a la seva ubicació.

T3 · P5 - 1er

Alçada taula: 59

Alçada Cadira: 35

1,19 - 1,42 m

T6 · Institut - Batxillerat - Adult

Alçada taula: 76

Alçada Cadira: 46

1,59 - 1,88 m

T2 · P3 - P4

Alçada taula: 53

Alçada Cadira: 31

1,08 - 1,21 m

T5 · 5è - 6è

Alçada taula: 71

Alçada Cadira: 43

1,46 - 1,76 m

T7 · Institut - Batxillerat - Adult

1,74 - 2,02 m - Talla especial

T4 · 2on - 3er - 4rt

Alçada taula: 64

Alçada Cadira: 38

1,33 - 1,59 m



Plaça Urquinaona, 6

08010 Barcelona

Tel. 93 551 10 00

www.edubcn.cat


