Espais per viure, aprendre i treballar

CATÀLEG DE MOBILIARI

Espais FluAp
— Espais fluids d’aprenentatge

A Grup Efebé som experts
en disseny, adequació,
equipament i manteniment
dels espais
Reformem centres educatius, oficines i espais per a persones grans
centrant-nos en un disseny pensat per a les persones que transforma
els espais en entorns saludables, ergonòmics i eficients.
Treballem per aconseguir espais agradables on viure, aprendre i treballar.
Per això dissenyem, equipem i adeqüem afavorint el benestar, el confort
i la salut en una aposta per trobar la millor solució personalitzada
per cada client.
Gràcies al coneixement adquirit de les necessitats de les persones
i de les organitzacions, tenim un ferm compromís amb la sostenibilitat
que ens fa vetllar per a la comunitat i el planeta.

Catàleg de mobiliari
per a escoles del s XXI
Integritat

Vocació
de servei

Compromís
amb el medi
ambient

Innovació

Confiança
i compromís
amb l’equip

Aquest catàleg de productes aporta les millors solucions d’equipament
per a escoles i centres educatius.
A Efebé disposem d’una àmplia gamma de mobiliari que entenen l’escola com
un espai holístic on la innovació educativa arriba a través del disseny dels espais.
Des de la nostra conceptualització, les escoles han de facilitar la docència
com un projecte cooperatiu segons el qual els aprenentatges s’aborden
amb metodologies com la gamificació, la pluja d’idees i el Design Thinking.
Tots els productes aporten solucions als espais educatius que es
transformen segons les noves formes d’aprenentatge per garantir la
innovació, la creativitat i l’adquisició vivencial.

— Transformem espais
per canviar-te la vida
2

Per això, en aquest catàleg, trobareu mobiliari que fomenta la col·laboració,
el debat, la reflexió, la creativitat, l’experimentació i la recerca. Tenim
molta oferta, però si no trobeu el que busqueu us podem fer un disseny
a la mida de les vostres necessitats com a escola.
Esperem que trobeu el que estigueu buscant, però si necessiteu suport
personalitzat o voleu fer-nos alguna consulta, no dubteu a contactar
amb nosaltres.
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Fabriquem mobiliari
per a les escoles del segle XXI
El mobiliari d’Espais FluAp, de disseny i fabricació pròpia,
deixa enrere la idea d’escola convencional i ens facilita una
docència focalitzada en el treball cooperatiu.

Sostenibilitat
Sostenibilitat entesa des d’un punt de vista social, econòmic i ambiental.
Oferim una sèrie de productes de proximitat, fabricats amb filosofia
de producció de Km0 i sostenibles en les seves formes i materials.
Responsabilitat en la fabricació dels productes fets amb fusta de tricapa
d’avet i amb certificació PEFC. Un mobiliari focalitzat en l’equitat social,
ja que la seva elecció és sota criteris responsables.

Ergonomia
Oferim productes que destaquen per la seva ergonomia basada en un
disseny centrat en les persones: usuaris/es, personal assistencial i famílies.

Transformem els
espais educatius per
a les noves formes
d’aprenentatge
El disseny dels espais d’aprenentatge té un
efecte directe en l’educació dels estudiants.
A Efebé creem espais adaptats a les noves
formes d’aprendre i ensenyar, equipats amb
el mobiliari més adequat per a aquestes
metodologies més innovadores.
El disseny dels espais escolars juga un paper
fonamental en l’aprenentatge, ja que han de
garantir la innovació, la creativitat i l’adquisició
vivencial, criteris essencials per a les escoles
del segle XXI.
Els espais basats en tasques i zones més
definides, permeten una productivitat i una
autonomia més elevada.
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Espais fluids d’aprenentatge

Confort
Optimització per la integració amb els espais, amb diversitat de tipologies
de solucions per a un confort tèrmic, acústic i lumínic.

Durabilitat
espai
Un Un
espai
fluid,
fluid,
moltes
formes
moltes
formes
de
de treballar
treballar

Oferim productes resistents en el temps. Fets amb materials amb bon
envelliment, amb vernissos no tòxics i sense emissions volàtils.

Imatge
Estètica del producte. Oferim mobiliari amb un disseny agradable
visualment.

Seguretat
Elements que evitin situacions de risc, elements de protecció per a complir
la prevenció de riscos laborals.
REFLEXIÓ

EXPERIMENTACIÓ

DEBAT

RECERCA

COL·LABORACIÓ

CREATIVITAT

Higiene
Equipament enfocat al benestar de les persones. Per incorporar
als banys o punts de desinfecció.
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Espais de debat
Espais per escoltar, conversar i parlar
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ESPAIS DE DEBAT

EFEBÉ — Mobiliari FluAp

Cubs a mida Avet

Bancs apilables Maker

00201 - AS-CS-M
00201 - AS-CD-M
00201 - AS-CT-M

00201 - BANC

Els cubs a mida d’Efebé són adaptables
a totes les edats i mides. Estan fabricats
amb la intenció de poder oferir un disseny
adaptat a les necessitats de les persones
que en faran ús. Es poden combinar amb
coixins per tal de fer-los més ergonòmics
pels qui els utilitzen de forma recorrent.
Es caracteritzen per ser mòbils, oferint
una flexibilitat de moviment total a l’aula
per fer cercles de diàleg en grups reduïts.
Es poden modular, creant grades, una
molt bona opció per incorporar en espais
creatius i col.laboratius, i així poder posar
en comú idees i tenir una visió completa
de totes les persones.

Els bancs apilables Maker són ideals
per les escoles i centres educatius,
des d’infantil fins a batxillerat. La seva
estructura ofereix un alt confort a l’espai,
ja que compta amb diferents mides i
alhora es poden apilar un sota l’altre de
forma que deixen l’espai lliure per realitzar
qualsevol tipus d’activitat.
Compten amb rodes, que els fan fàcils
de moure per l’aula, i un espai a la part
superior específic per les gavetes. Ideal
per emmagatzemar qualsevol tipus
d’objecte o material escolar.

Disponibles en tres mides diferents; senzill,
doble i triple.

Coixins Avet

Puff Steam Studio

00201 - COIXI RECT VALENCIA
00201 - COIXI RODO VALENCIA

00201 - PUF80 VALENCIA
00201 - PUF50 VALENCIA
00201 - PUF30 VALENCIA

Els Coixins Avet ofereixen confort als
espais de debat dels centres educatius.
Estan dissenyats específicament per ser
utilitzats amb les grades modulars o els
cubs a mida d’Efebé. Compten amb un
entapissat resistent i són ergonòmics,
amb dues formes disponibles: rodons
o rectangulars.
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El Puff d’Efebé és ergonómic i s’adapta
a qualsevol espai dels centres educatius.
Aquest puff compta amb diferents mides
possibles de diàmetre.
És ideal per a espais de debat perquè
els alumnes puguin asseure’s de forma
distesa a l’aula i conversar i escoltar
les presentacions dels companys.
Amb aquest tipus de mobiliari creem
ambients adequats per a l’aprenentatge
experiencial i actiu.
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Espais de col·laboració
Espais per cooperar, participar i compartir

11

ESPAIS DE COL·LABORACIÓ

EFEBÉ — Mobiliari FluAp

Tamboret infantil Tulipa

Taula infantil Iris

9602

9707

El Tamboret Tulipa s’ha creat especialment
per a nens i nenes, amb dimensions
adequades per als seus primers anys
de vida. Pot ser transportat fàcilment,
permetent una gran flexibilitat en el seu ús.

La Taula Iris ha estat dissenyada
especialment per a infants, amb
dimensions pròpies als primers anys de
vida. Pot ser utilitzada en conjunt amb el
tamboret Infantil Tulipa, la Cadira Lis o la
Cadira Cub Lotus.

Està compost per tres úniques peces,
qualsevol pot muntar-ho ràpidament amb
un simple sistema d’encaix.

Composta per només 3 peces i sense
utilitzar cap tipus de maquinària, pot
ser muntada ràpidament per qualsevol
persona amb el simple sistema d’encaix.

Cadira infantil Lis

Caixa de joguines Lotus

9605

9803

La Cadira Infantil Lis aporta confort i
elegància a l’infant. Amb el seu disseny
ergonòmic, l’infant seurà amb la posició
correcta durant les seves activitats.

La Caixa de joguines Lotus amb la seva
tapa segura de fàcil accés, permet que els
infants puguin agafar i guardar les seves
joguines fàcilment deixant l’aula o l’espai
ben recollit, net i endreçat.

Aquestes cadires són apilables, facilitant
l’hora de guardar-les. A més, pot ser
utilitzada en conjunt amb la Taula Iris
i la resta de mobiliari de la col.lecció
“Playroom”.

Quan està tancada, les joguines estan
protegides de la pols, i pot ser utilitzada
com a taula o cadira.

A l’hora de fabricar aquest mobiliari s’ha
tingut en cura del medi ambient, durant
tota la cadena productiva. Està fet de
fusta ecològica de MDF seleccionada de
pi reforestat i eucaliptus, i compta amb
un certificat de sistema de gestió de la
qualitat i del medi ambient.
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Espais de reflexió
Espais per contemplar, preguntar-se i pensar
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ESPAIS DE REFLEXIÓ

Cabana Baobab
00201 - AS-C1A
00201 - AS-C2A

La Cabana Baobab compta amb un
disseny senzill adaptat als nens i nenes
d’infantil. Un mobiliari que ajuda a
despertar la curiositat i la creativitat dels
alumnes més petits, i els permet descobrir
aprenent.

EFEBÉ — Mobiliari FluAp

Panells separadors
Steam Studio
00201 - AS-PA
002011 - AS-PP
002011 - AS-PB
00201 - AS-PC
002011 - AS-PE

Els Panells Separadors Steam Studio
ofereixen privacitat en espais oberts.
Afavoreixen concentració als espais de
reflexió, a través de l’aïllament de la resta
de l’espai.
Compten amb un disseny flexible, essent
fàcil de reconfigurar en funció de cada ús.
Els Panells Steam Studio absorbeixen el
soroll que es genera, millorant el confort
acústic. A més, poden anar acompanyats
de puffs, adaptats al disseny dels panells.

Cadira cub Lotus
9604

La Cadira Infantil cub Lotus és
ergònomica i multifuncional, de
forma que compta amb dues alçades
possibles per adaptar el seient a
diferents edats. També es pot girar
i utilitzar-la com a taula infantil. És
apilable, una sobre l’altre construeixen
una estanteria infantil per a joguines,
llibres i altres objectes.
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Prestatgeria infantil Lotus

Arbre de lectura Baobab

9804

00201 - ARBRE

La Prestatgeria Infantil Lotus té un estil
modern. És ideal per emmagatzemar objectes.
llibres o joguines en aules i còrners infantils.
Compta amb dos amplis compartiments
i un prestatge superior. A més, és de fàcil
muntatge.

L’Arbre de lectura Baobab compta amb un
disseny creatiu i innovador, fabricat amb
fusta natural i sostenible. Té una imatge
bonica que permet que s’usi com a espai
d’emmagatzematge per a llibres i contes.
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Espais d’experimentació
Espais per experimentar, construir i fabricar
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ESPAIS D’EXPERIMENTACIÓ

EFEBÉ — Mobiliari FluAp

Taula Maker
AS - T65/60
AS - T65/80
AS - T75/60
AS - T65/80
AS - T90/60
AS - T90/80
AS - T100/60
AS - T100/80

La Taula Maker està dissenyada
específicament per a espais
d’experimentació. Es caracteritza per la
seva mobilitat gràcies a les quatre rodes
i la sseva dimensió, que permet treballar
diferents elements a la vegada.

Moble de gavetes Maker
00201 - AS-MGS
00201 - AS-MGSI

El Moble de gavetes Maker està dissenyat
per emmagatzemar material a les aules
dels centres educatius, instituts i escoles
d’educació infantil. És ideal pels espais
d’experimentació, per guardar tots els
objectes i materials que es fan servir,
amb rodetes que permeten els seu fàcil
moviment i transport.
Disponible en dues dimensions possibles:
alçada 70cm i 45cm, amplada 60cm i 45cm,
i llargada de 106cm.

Robotics Maker
ES - AEA

La Taula Robotics Maker, dissenyada i
fabricada per Grup Efebé, és una taula
penjada del sostre, que ofereix una
millora de la distribució de l’espai. Permet
emmagatzemar material sobre la seva
base de fusta melaminada. Compta amb
un disseny estètic i funcional, quan s’usa es
baixa, i es puja de nou quan ja s’ha deixat
d’utilitzar, de forma que no ocupa espai.
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Espais de creativitat
Espais per idear, crear i editar
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ESPAIS DE CREATIVITAT

Taula/panell
Manual Thinking
MT-WS L99 MET
MT-WS S75 MET
MT-WS S55 MET

Les taules i panells Manual Thinking
ofereixen superfícies còmodes per
treballar en postures actives. Gràcies
al seu disseny simple i intel.ligent pots
muntar una taula de treball o un panell de
visualització. Aquesta versatilitat permet
configurar el teu espai de treball segons
les necessitats.

EFEBÉ — Mobiliari FluAp

Moble baix amb rodes
MT-BE140W

El moble baix amb rodes és un disseny
conjunt entre Manual Thinking i Efebé.
Es tracta d’un banc auxiliar que serveix
tant per seure com per emmagatzemar
material de treball i mantenir l’espai
ordenat. Aquest moble ajuda a crear
espais polivalents i multifuncionals a les
zones més creatives de les escoles.

Les taules i panells estan muntats sobre
rodes, perquè puguis moure el mobiliari
fàcilment per crear l’espai idoni en cada
moment.

Tamboret Manual
Thinking
MT-ST 74MET

El Tamboret alt de Manual Thinking és
ideal per treballar amb una postura recta
i activa. El seient està dissenyat amb una
forma lleugerament inclinada que ajuda a
adoptar aquesta postura.
És perfecte pels espais de creativitat i
co-creació de les escoles. Ajuda a crear un
ambient creatiu i actiu.

Pal Map View
MT-AC100

El Pal Map View està dissenyat conjuntament
entre Manual Thinking i Efebé. S’utilitza per
subjectar un dispositiu mòbil amb càmera per
tal de facilitar la visualització del mapa de
treball pels interlocutors.
És ideal per combinar amb les taules Manual
Thinking, per espais de treball en escoles.
Facilita el treball en equip a distància, quan els
interlocutors no es troben en el mateix espai físic.
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Espais de recerca
Espais per investigar, desenvolupar i innovar
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ESPAIS DE RECERCA

EFEBÉ — Mobiliari FluAp

Taula Tech - Lab
00201 - TAULALAB

La Taula Tech-Lab està dissenyada
i fabricada per Grup Efebé.
És ideal pels espais de recerca
de les escoles més innovadores.
Està dissenyada específicament per
fer activitats de ciències, de forma
que compta amb una part inferior per
emmagatzemar objectes i materials, i a
més, és resistent a productes químics.
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ESPAIS PRIVATS

EFEBÉ — Mobiliari assistencial

I el “Restyling Efebé”?
A Grup Efebé seguim criteris d’economia circular per tal de reaprofitar
el mobiliari existent i allargar-ne la vida útil. Una forma d’optimitzar aquest
mobiliari és a través del Restyling Efebé, un aspecte clau en el procés
d’equipament.
Efebé és sostenibilitat. Efebé és compromís. Efebé és economia circular.
Allarguem el cicle de vida dels productes, garantint un segon ús del
mobiliari existent. Oferim una nova vida als productes millorant les seves
característiques actuals amb retocs en el revestiment i els materials
originals, per a un resultat higiènic, estètic i confortable, tot plegat
d’acord amb la normativa del sector.

La integració de la sostenibilitat
Amb els projectes d’adequació als espais educatius reduïm el consum
d’energia usant tècniques i sistemes eficients que milloren l’entorn
pedagògic pels alumnes i el personal docent, amb materials naturals,
saludables i respectuosos amb el medi ambient.
Una adaptació sostenible d’un edifici escolar millora l’estalvi energètic,
amb aïllaments tèrmics, sistemes de renovació de l’aire per garantir
una bona qualitat de l’aire interior, l’aprofitament de la llum natural
o de l’aigua, entre altres sistemes cada vegada més intrínsecs
als projectes educatius.

Beneficis
Els estudiants i els docents guanyen en:

Per què ho fem?
Optimització del producte a les noves tècniques de producció
de l’empresa.

• Una major interacció pràctica entre estudiants i docents, creant una experiència
d’aprenentatge que facilita una major implicació i millora la participació.

Adaptació del mobiliari a noves necessitats dels nostres clients.

• Un increment del pensament crític dels estudiants per prendre decisions.

Adequació del mobiliari a les normatives actuals.

• Potenciar el treball en equip i per projectes.
• Fomentar un aprenentatge inclusiu.
• Afavorir l’autonomia de l’equip docent en la utilització de noves metodologies.
• Posar a l’alumne en el centre de tot el procés pedagògic.
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Condicions generals
de venda
Preu
• Els preus dels productes són PVP sense IVA inclòs i són
vàlids excepte error tipogràfic.
• No inclouen ni instal·lació ni muntatge.
• Qualsevol variació sobre les especificacions i / o mesures
estàndard, suposarà un increment sobre el preu de tarifa
i una ampliació del termini de lliurament. Per a aquests
casos, consulteu sempre amb anterioritat al nostre
departament d’atenció al client.
• GRUP DE PROMOCIO I DISSENY EFEBÉ, SLU es reserva
el dret d’anul·lar o modificar qualsevol producte del seu
catàleg sense previ avís.
• Aquests preus poden estar subjectes a canvis per part del
fabricant o errors tipogràfics sense previ avís.

Comanda
• La comanda no es tramitarà fins a rebre l’ingrés de l’import
del pagament en el nostre compte, segons condicions
generals de venda.
• El client rebrà la confirmació de la seva comanda
mitjançant correu electrònic a les 24 hores laborables
posteriors a la seva realització.
• El termini de temps d’anul·lació de la comanda un cop
rebuda la confirmació serà de 24 hores.

Productes
• GRUP DE PROMOCIO I DISSENY EFEBÉ, SLU no es
responsabilitza del muntatge o instal·lació dels productes
llevat què es contracti específicament el servei.
• Per poder rebre fitxes tècniques o de seguretat
dels productes, cal escriure un correu electrònic a
customerservice@grupefebe.com realitzant la sol·licitud
pertinent.

Pagament
• Transferència bancària al compte indicat en realitzar
la comanda.

Termini de lliurament
• Els terminis de lliurament es podran veure modificats
per causes alienes a l’empresa. Qualsevol incidència
es comunicarà immediatament al client per poder
gestionar-los degudament
• El termini de lliurament s’indicarà a la confirmació de la
comanda i dependrà de la disponibilitat de cada producte.
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grupefebe.com

Barcelona (Oficina Tècnica + Showroom)
Carrer de Villar 74, Local 2b
08041 Barcelona
Barcelona (Magatzem)
Carrer de Teodor Llorente, 33
08041 Barcelona
Madrid
Calle Vereda de la Solana, 20
28340 Valdemoro
info@grupefebe.com
T +34 93 474 40 66

— Transformem espais
per canviar-te la vida

