
Espais per viure, aprendre i treballar

CATÀLEG DE MOBILIARI

Equipament
per a persones 
grans —  Benestar senior
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A Grup Efebé som experts 
en disseny, adequació, 
equipament i manteniment 
dels espais

Reformem espais per a persones grans, centres educatius i oficines, 
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 
espais per a gent gran segurs, 
saludables i acollidors

Aquest catàleg de productes l’hem ideat per garantir les millors solucions 
d’equipament per a la vostra residència.

A Efebé disposem d’una àmplia gamma de mobiliari ergonòmic adaptat  
a les necessitats de les persones que viuen i treballen en una residència.

Tots els productes estan pensats i seleccionats per aportar solucions als 
diferents espais amb l’objectiu d’estimular les relacions entre les persones 
i vetllar pel compliment d’una atenció personalitzada i integral.

En aquest catàleg trobareu mobiliari per a la recepció, els espais de 
socialització, els espais de col·laboració i reflexió, els dormitoris i zones 
privades, els espais exteriors i, especialment, pels espais de cura. Tenim 
molta oferta, però si no trobes el que busques et podem fer un disseny  
a la mida de les teves necessitats.

Tot el mobiliari té el segell de garantia d’espai segur, saludable i acollidor 
i l’hem seleccionat amb criteris de sostenibilitat, ergonomia, confort, 
durabilitat, estètica, seguretat i higiene.

Esperem que trobis el que busques, però si necessites suport personalitzat 
o vols fer-nos alguna consulta, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Compromís  
amb el medi  

ambient

Confiança  
i compromís  
amb l’equip

 InnovacióIntegritat Vocació  
de servei

—  Transformem espais 
 per canviar-te la vida
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Equipament per 
a una atenció 
personalitzada  
i integral

Afavorir l’autonomia, fomentar la socialització 
o millorar la salut i el benestar de les persones 
grans són alguns dels beneficis dels nostres 
projectes amb equipament adaptat per a una 
atenció personalitzada i integrada centrada  
en la persona (ACCP).

Garantim espais segurs, saludables i acollidors, 
reduint el consum d’energia amb tècniques  
i sistemes més eficients i millorem la qualitat  
de vida de les persones grans i el personal que  
les cuida, amb materials saludables, ergonòmics 
i respectuosos amb el medi ambient.

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.

Durabilitat

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.

Confort

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

Higiene

Equipament enfocat al benestar de les persones. Per incorporar  
als banys o punts de desinfecció.

Seguretat

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

REFLEXIÓ

SOCIALITZACIÓ

COL·LABORACIÓ

RECEPCIÓ ENTAPISSATS

EXTERIORS

CURA

PRIVATS

Un espai 

fluid, moltes formes

de treballar

Un espai fluid,  
moltes formes

de treballar
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Espais de recepció

Espais d’atenció per acollir i rebre visites
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EFEBÉ — Mobiliari assistencial

Dimensions:
2860 / 3060  
x 1125 mm

Dimensions:
Alçada: 113 cm
Amplada: 320 cm
Profunditat: 80 cm

Dimensions:
Alçada: 80 cm
Amplada: 58 cm / 
43,5 cm

Dimensions:
Alçada: 80,5 cm
Amplada: 50 cm / 
43 cm

Dimensions:
Alçada: 82,5 cm
Amplada: 60 cm / 
44,5 cm

Dimensions:
Alçada: 82 cm
Amplada: 57 cm
Profunditat: 53 cm

ESPAIS DE RECEPCIÓ

Taulell  
de recepció Z1
00120 - Z1

Aquest elegant taulell està compost per un 
mòdul doble amb una part elevada i una més 
baixa, pensada per a les persones en cadira 
de rodes, permetent una millor comunicació 
entre les dues parts. Fabricat amb materials 
d’excel·lent qualitat que li atorguen una 
gran durabilitat, aquest taulell disposa de 
combinacions de colors i formes que creen 
un espai agradable, generant una magnífica 
primera impressió del recinte.  

Taulell  
de recepció Z2
00120 - Z2

Caracteritzat per un disseny pur que 
encaixa a la perfecció en qualsevol ambient, 
aquest taulell ofereix una gran varietat de 
combinacions d’acabats que, combinats amb 
les línies senzilles i netes del disseny, crea 
espais agradables i de qualitat que donen 
lloc a una magnífica primera impressió. Un 
moble de gran durabilitat, fabricat amb 
materials de qualitat, que busca diferenciar-
se a través de les seves costures decoratives, 
llums LED i tapes abatibles integrades. 

Butaca Dunas XS
00335 - DUNAS XS

De disseny pur i línies elegants, aquesta 
butaca està pensada per a zones de 
recepció i d’entrada on la primera 
impressió és clau. Ofereix una gran 
varietat de bases per combinar amb 
el cos del seient que poden ser fixes, 
giratòries, de metall o fusta i amb diversos 
colors i acabats. El cos del seient està 
fabricat amb una estructura interior 
d’acer recoberta d’escuma de poliuretà 
d’alta densitat i resiliència CMHR i ofereix 
diferents tipus d’entapissats.

Butaca Unnia
00335 - UNNIA TAPIZ

Aquesta col·lecció combina seients, 
respatllers i braços amb diferents bases 
que creen un disseny personalitzat per a 
cada espai. L’estructura de la base està 
fabricada d’acer i fusta de roure envernissat 
al natural. La cadira consta d’una estructura 
de polipropilè i fibra de vidre recoberta 
d’escuma de poliuretà (35kg/m3) flexible 
d’alta resiliència CMHR. Els braços estan 
fabricats amb tub d’acer, recoberts també 
de la mateixa d’escuma de poliuretà, i es 
poden entapissar amb diferents teixits.

Cadira Kaiak
00335 - CADIRA KAIAK

Elegant i moderna, la cadira Kaiak amb 
braços s’integra a qualsevol ambient, 
creant un disseny adaptat per a diferents 
necessitats i gustos. Pensada per les zones 
d’entrada i recepció, té una carcassa corba 
realitzada en fusta de roure natural o tintat 
i potes de fusta massissa, i compta amb 
una gran varietat d’opcions de tapisseria. 
Els braços són una extensió de la carcassa i 
generen una sensació de més comoditat.

Butaca Altea
00335 - ALTEA

La col.lecció Altea ofereix un conjunt  
de combinacions de butaques a partir de 
diferents altures i diverses bases. Presenta 
dues altures i bases de fusta o metàl.
liques. La personalització que ofereix 
aquest model permet adaptar el disseny  
a les característiques que més s’adaptin a  
les necessitats de l’entorn creant espais 
agradables i purs.
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EFEBÉ — Mobiliari assistencial

Dimensions:
Alçada: 84cm. 
Amplada: 55cm. 
Profunditat: 58cm. 
Alçada seient: 50cm. 
Alçada braç: 65cm.

ESPAIS DE RECEPCIÓ

Sofà recepció  
Accord
00120 - SOFA ACCORD

Aquesta col·lecció consta de butaca i sofà 
de 2 i 3 places amb versions amb tauler alt 
per a més privacitat. Una opció agradable 
que facilita la comunicació entre les 
persones que es troben esperant i que 
aporta comoditat gràcies al seu respatller 
i braços que proporcionen una posició 
còmoda per l’esquena i ajuden a aixecar-
se i seure amb facilitat. Els peus de la 
butaca poden ser de fusta de faig o d’acer 
cromat o blanc. 

Butaca Geko
0085 - GEKO

Aquesta peça combina la comoditat  
amb un disseny contemporani i elegant  
i representa el complement perfecte per  
a qualsevol zona d’espera, àrea de descans 
o sala de menjador. Amb un disseny i 
uns materials pensats per satisfer les 
necessitats de les persones que l’usen, 
aquesta butaca té una estructura de fusta 
massissa de faig coberta d’escuma de 
poliuretà expandit, fet que la fa ideal  
per a usos intensius.

Dimensions:
Alçada: 76 cm
Amplada: 156 cm
Profunditat: 48 cm

Dimensions:
Alçada: 76 cm
Amplada: 101 cm
Profunditat: 46 cm
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Espais de socialització

Espais per interactuar, conviure  
i relacionar-se
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EFEBÉ — Mobiliari assistencial

Dimensions:
Alçada: 119cm
Amplada: 62cm
Profunditat: 95cm
Alçada braç: 63cm

Dimensions:
Alçada: 86 cm. 
Amplada: 48 cm. 
Profunditat: 68 cm. 
Alçada seient: 43 cm. 
Alçada braços: 62 cm.

Dimensions:
Alçada: 120 cm
Amplada: 62 cm

ESPAIS DE SOCIALITZACIÓ

Butaca Classic
00033 - BUTACA CLASSIC

Butaca amb respatller ergonòmica 
que permet una perfecta adaptació de 
l’esquena. Una aposta confortable per 
poder seure durant hores gaudint d’una 
màxima comoditat. Un suport corporal 
necessari que compensa la falta de força 
muscular i l’equilibri postural. La seva 
estructura és de fusta de faig de 1a qualitat 
amb encaixos i caragols ocults sense 
puntes, revestit amb espuma de poliuretà  
i amb entapissats fàcils de netejar. Dimensions:

Alçada: 119 cm. 
Amplada: 62 cm. 
Profunditat: 72 cm. 
Alçada seient: 45 cm. 
Alçada braços: 63 cm.

Dimensions:
Alçada: 95 cm. 
Amplada: 62 cm. 
Profunditat: 70 cm. 
Alçada seient: 45 cm. 
Alçada braços: 63 cm.

Dimensions:
Alçada: 111cm. 
Amplada: 112cm. 
Profunditat: 68cm. 
Alçada seient: 45cm. 
Alçada braços: 65cm.

Dimensions:
Alçada: 85cm. 
Amplada: 62cm. 
Profunditat: 68cm. 
Alçada seient: 45cm. 
Alçada braços: 65cm.

Butaca Vitalia
00033 - BUTACA VITALIA

Aquestes butaques tenen braços i potes 
de fusta contraxapada de faig corbada. 
És una sèrie molt còmoda per la forma 
ergonòmica del respatller, que permet a les 
persones grans restar assegudes diverses 
hores al dia. Gràcies a les seves dimensions, 
el reposabraços afavoreix la maniobra 
d’aixecar-se i asseure’s fàcilment. Seient 
i respatller entapissats i desenfundables 
amb ànima interior de fusta revestida amb 
escuma de poliuretà i fàcil de netejar.

Butaca Unna
00335 - BUTACA UNNA

Pensades per a zones de convivència i 
habitacions, les butaques Unna aporten 
confort a les persones que passen llargues 
estones de repòs.  El seu respatller aporta 
comoditat com a suport de l’esquena 
i el cap, els braços faciliten el moment 
de seure i d’aixecar-se i les cantonades 
arrodonides ajuden a evitar problemes 
en cas de cops. Destaca pel seu disseny 
i per la robustesa de la seva estructura, 
realitzada amb fusta massissa de faig. 

Dimensions:
Alçada: 119 cm. 
Amplada: 68 cm. 
Profunditat: 72 cm. 
Alçada seient: 46 cm. 
Alçada braços: 63 cm.

Dimensions:
Alçada: 93 cm.  
Amplada: 68 cm. 
Profunditat: 72 cm. 
Alçada seient: 43 cm. 
Alçada braços: 63 cm.

Butaca Metàl·lica
00033 - SERIE 600

Aquesta és una sèrie de gran solidesa 
i durabilitat, molt còmoda per la forma 
ergonòmica del respatller, que permet 
restar assegut diverses hores. Gràcies a 
les seves dimensions, el reposabraços 
afavoreix la maniobra d’aixecar-se i 
seure’s fàcilment. Amb entapissats fàcils 
de netejar,  el seu seient i respatller, amb 
ànima interior de fusta, estan revestits 
amb espuma de poliuretà. L’estructura 
està realitzada amb tub oval i rectangular 
acabat amb pintura epòxid de color gris.

Butaca Madison
00335 - MADISON

La col·lecció Madison es caracteritza 
per la seva senzillesa, funcionalitat i 
robustesa. Les seves cadires, butaques 
i sofàs compten amb regulació de 
moviment i d’altura de suport. Les seves 
estructures són de fusta massissa de faig, 
tenen cantells arrodonits per evitar els 
danys per cops i un entapissat pensat 
per al confort. Una sèrie que converteix 
qualsevol ambient en acollidor i que és 
perfectament combinable amb les taules 
de menjador o de centre del catàleg.

Butaca Boomerang
00093 - BOOMERANG BUTACA

Les butaques Boomerang estan creades 
antropomètricament i ergonòmicament per 
la comoditat de les persones grans, facilitant 
el moviment de seure i d’incorporar-se. 
És una sèrie que destaca pel seu disseny 
innovador, atemporal i acollidor, amb peces 
creades amb fusta de faig i amb escuma 
entapissada. La seva estructura és de fusta 
folrada d’escuma de 10 mm i el seient i el 
respatller són d’escuma ULTRACEL.
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Espais de col·laboració

Espais per comunicar,  
formar-se i col·laborar
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EFEBÉ — Mobiliari assistencial

Dimensions:
Alçada: 82cm.
Amplada: 59cm.

Dimensions:
Alçada: 75cm 
Amplada: 100 cm
Profunditat: 100 cm

Dimensions:
55x55 cm.

ESPAIS DE COL·LABORACIÓ

Cadira Boomerang
00093 - BOOMERANG CADIRA

És una sèrie molt completa amb gran 
solidesa i comoditat, que facilita el moviment 
d’asseure’s i el d’aixecar-se. Compta amb 
un bon suport corporal per compensar la 
falta de força muscular i l’equilibri postural. 
També cuida la pressió en el seient, respatller 
i reposa braços i facilita els petits moviments 
des de la posició asseguda. Elaborada amb 
fusta de faig i amb espuma entapissada 
interior, amb estructura de fusta folrada 
d’espuma de 10mm.

Cadira amb braços 
Classic
00033 - CADIRA BRAÇOS CLASSIC

Aquesta cadira destaca per la seva lleugeresa 
de línies, que a la vegada li dóna una solidesa 
i durabilitat molt apta per a gent gran. Els 
braços permeten a les persones recolzar-se 
per asseure’s i aixecar-se amb facilitat. És 
ideal per zones de menjador, de treball en 
activitats dirigides o zones de lleure i de joc.

Compta amb les potes corbades  
de contraxapat de fusta de faig.

Cadira Jess
00335 - CADIRA JESS

La cadira Jess amb braços i estructura 
de fusta massissa destaca pel seu 
disseny senzill i elegant. Una peça 
robusta i duradora que presenta una gran 
resistència al pas del temps i que es pot 
combinar amb comoditat gràcies a la 
seva escuma de poliuretà interior. A més, 
els seus braços són idonis per ajudar les 
persones grans a seure i a aixecar-se. Tria 
entre les diverses opcions d’entapissats i 
descobreix la teva combinació ideal.

Cadira Senta
00335 - CADIRA SENTA

La cadira amb braços Senta  i respatller 
baix és una opció fantàstica pels menjadors 
i sales de convivència i manualitats dels 
entorns assistencials. La seva estructura 
de fusta massissa de faig aporta seguretat 
i durabilitat i la forma arrodonida de les 
seves cantonades ajuda a prevenir possibles 
danys per cops. Compta amb diverses 
opcions d’entapissats disponibles, per 
escollir la combinació que més s’adapta  
a l’estil i les necessitats de cada entorn.

Taula rodona 
sèrie Classic
0033 - TAULA 641

La Taula Rodona combina solidesa i durabilitat 
amb un disseny senzill i funcional, ideat perquè 
els reposabraços de les cadires de rodes 
quedin col·locats a la part de sota. És ideal per 
a zones de menjador, de lleure o de treball en 
activitats dirigides. Fabricada amb fusta de faig 
massissa i envernissada amb poliuretà (tapa en 
MDF 25 mm i estratificat alta pressió), compta 
amb cantonades arrodonides amb un radi de 
70 mm i envernissades.

Taula de fusta Classic
0033 - TAULA 640

Aquesta taula de fusta massissa per a 
entorns per a persones grans és una 
sèrie que combina solidesa i durabilitat 
amb línies càlides. Gràcies a les seves 
dimensions, les persones amb cadires de 
rodes poden passar els braços per sota  
de la taula i acostar-s’hi més, per realitzar 
les diferents activitats. Ideal per zones  
de menjador, de treball en activitats 
dirigides o zones de lleure i de joc.

Dimensions:
Alçada: 85 cm.
Amplada: 47 cm.

Dimensions:
Alçada: 80 cm.
Amplada: 63 cm.

Dimensions:
Alçada: 89cm.
Amplada: 59cm.
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EFEBÉ — Mobiliari assistencial

Dimensions:
Alçada: 78cm. 
Amplada: 90m. 
Profunditat: 90cm.

ESPAIS DE COL·LABORACIÓ

Taula Hiedra
00335 - HIEDRA

Aquesta col·lecció ofereix diferents 
possibilitats per ajustar-se a les teves 
necessitats i estil: potes d’acer o de fusta i 
forma quadrada, rectangular o rodona. És 
una peça ideal per a espais de convivència 
i menjadors per a persones grans que 
destaca per la robustesa que li confereix el 
marc inferior metàl·lic. Les seves dimensions 
faciliten l’adaptació de cadires de rodes a la 
taula. Estructura de fusta massissa de faig i 
taulell de melamina amb cantonades lacades. 

Taula Contraxapat
0033 - TAULA 941

Aquesta taula amb potes de fusta 
contraxapada de faig corbada pertany a 
una sèrie que combina solidesa i durabilitat 
amb línies càlides i suaus. És ideal per 
zones de menjador, de lleure o de treball 
en activitats dirigides i està pensada per 
l’adaptació de cadires de rodes a la part 
de sota. Taulell en estratificat en diferents 
acabats: fusta de faig natural, melamina faig 
o color envernissat amb poliuretà. Potes de 
contraxapat de fusta de faig massissa.

Taula de menjador 
Mayo
00335 - MAYO

Aquesta col·lecció és molt versàtil i 
destaca per la possibilitat que ofereix 
d’acostar cadires de rodes còmodament. 
L’aplicació del marc inferior metàl·lic la fa 
robusta, té i cantonades arrodonides i una 
estructura de fusta massissa de faig de 1a 
qualitat. Està envernissada amb laques de 
poliuretà en procés de 3 capes i el taulell 
és de melamina MDF de 22 mm. Incorpora 
l’opció tac regulable per incrementar 
l’alçada. La col·lecció ofereix versió 
quadrada, rectangular o rodona.

Taula de menjador
Dante
00335 - DANTE

La col·lecció Dante està dissenyada pel 
seu ús amb cadires, butaques i cadires de 
rodes en menjadors i espais col·lectius i de 
convivència. La seva estructura de fusta 
massissa de faig aporta a la taula una gran 
robustesa, assegurant la durabilitat de 
la peça. Disponible en forma quadrada, 
rectangular i circular, amb estructura de 
fusta massissa de faig i taulell de melamina 
amb cantonades lacades. Disposa de feltres 
de protecció per al contacte amb el terra.

Dimensions:
Alçada: 78cm. 
Amplada: 140cm. 
Profunditat: 90cm.

Dimensions:
Alçada: 78cm. 
Amplada: 90cm. 
Profunditat: 90cm.

Dimensions:
90x90x75cm.
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Espais de reflexió

Espais per gaudir,
desconnectar i meditar
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EFEBÉ — Mobiliari assistencialESPAIS DE REFLEXIÓ

Butaca Lina
00335 - LINA

La butaca LINA es caracteritza pel seu 
disseny de línies simples i atemporals. Una 
peça reclinable que permet triar la posició 
més còmoda per a l’usuari en funció de les 
seves necessitats en cada moment i que es 
confereix com el complement perfecte en 
qualsevol ambient de descans o vestíbul. La 
seva estructura de fusta massissa reforçada 
recoberta d’escuma de poliuretà expandit la 
converteix en ideal per a usos intensius.

Butaca Rodas
0035 - RODAS

Amb un disseny funcional de línies senzilles, 
les butaques Rodas estan pensades per 
a ambients d’ús intensiu que necessiten 
mobiliari de gran resistència. La col·lecció 
ofereix butaques geriàtriques amb tres 
versions de respatller: baix, mitjà i alt. 
Compten amb reposabraços en fusta de 
faig arrodonit per evitar danys per cops i 
estructures metàl·liques elaborades amb tub 
d’acer ovalat de gran resistència (acabades 
amb pintura epoxi) i una cura entapissada 
que les dota de màxima comoditat. 

Taula auxiliar Moon
00362 - TAULA AUXILIAR MOON

La col·lecció Moon està formada per  
un conjunt de taules auxiliars, amb un 
disseny senzill i modern, que encaixa  
amb qualsevol espai. L’acabat metàl·lic 
(MDF lacat) de la taula està disponible  
en diversos colors: groc mostassa, vermell, 
marró, verd fosc i gris òxid. L’estructura 
metàl·lica dona suport a terra amb 4 
virolles de polipropilè.

Dimensions:
Alçada: 112cm. 
Amplada: 70cm. 
Profunditat: 82cm. 
Alçada seient: 46cm. 
Alçada braç: 62cm.

Dimensions:
Alçada: 115 cm
Amplada: 60 cm

Dimensions:
Ø60: 
Alçada: 41 cm. 
Amplada: 60 cm. 
Profunditat: 60 cm. 

Ø80: 
Alçada: 41 cm.  
Amplada: 80 cm.  
Profunditat: 80 cm.
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Prestatgeria Kai
00058 - KAI

El disseny de la col·lecció Kai compta 
amb una estructura creada a partir de la 
combinació de fusta massissa i elements 
lacats. Una combinació que complementa 
materials nobles amb materials més actuals. 
La destacada personalització que ofereix 
aquest disseny permet al client crear 
diferents versions des de més clàssiques  
a més acolorides, més obertes, etc. 

Dimensions:
Alçada: 156 cm
Longitud: 117 cm
Profunditat: 40 cm

Dimensions:
Ø65:  
Alçada: 31cm. 

Ø80:  
Alçada: 37cm. 

Ø50:  
Alçada: 48cm. 

Taula auxiliar Kabi
00058 - TAULA AUXILIAR KABI

La taula auxiliar Kabi destaca pel seu 
disseny contemporani que aporta als espais 
un aire modern. Els peus d’estructura 
metàl·lica de la taula són de color grafit. I el 
taulell presenta diverses opcions d’acabats: 
noguera, roure i lacat en diferents colors. 

Els seus dissenys ofereixen una àmplia 
versatilitat. Poden servir en múltiples 
espais com a taules de centre, taules de 
nit i taules auxiliars en zones comunes.

Dimensions:
180 x 90 x 42 cm

Aparador noor
00335 - APARADOR NOOR

Buffet de fusta, amb tres cossos i calaixera 
en la part superior. Presenta un disseny 
pràctic i senzill, que combina la comoditat 
i l’eficiència amb la qualitat de la fusta, 
apostant per la durabilitat i seguretat  
al mateix temps. Aquest tipus de moble 
permet organitzar fàcilment els estris  
de cuina i menjador, amb un punt pràctic, 
funcional  i natural. 

Dimensions:
Alçada: 141 cm
Longitud: 132 cm
Profunditat: 48 cm

Aparador Aura
00058 - MÒDUL AURA

Amb un disseny inspirat en l’estil dels 
països nòrdics, la col·lecció Aura uneix 
tradició i naturalitat aportant, alhora, 
un toc de modernitat. Aquest aparador 
està format per quatre mòduls, un d’ells 
obert, amb peus metàl·lics dissenyats 
especialment per a reforçar el disseny 
d’aquesta col·lecció. Els acabats són 
de fusta de roure natural i amb lacats 
personalitzats.
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Espais privats

Espais per descansar, relaxar-se 
i distreure’s
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Dimensions:
94 x 240 x 60cm. 

Calaixos: 16cm. d’alçada. 

Prestatges: 42’8cm. 
d’alçada

Dimensions:
Alt: 22-77cm. 
Ample: 100 cm. 
Llarg: 200 cm.
Somier: 90x190

Dimensions:
Longitud total: 204cm. 

Amplada sense baranes: 
91 cm. 
Amplada amb baranes: 
101 cm. 

Pes màxim: 140 Kg.

ESPAIS PRIVATS

Capçals de llit
00201 - CAPÇAL LLIT ARTICULAT

Col·lecció de capçals pensats tant per 
a llits articulats com per a llits fixos. 
Amb estructura de melamina de Roure 
Denver Natural, aquest capçal senzill i 
original és perfecte per complementar la 
decoració de les habitacions i crear espais 
confortables i higiènics. Les cantonades de 
l’estructura són arrodonides, assegurant 
la seguretat de les persones davant 
possibles cops. Els entapissats es poden 
personalitzar i aconsegueixen, a través  
del color, dotar les habitacions de vida.

Capçal melamina 
individual
0033 - CAPÇAL 660

Capçal ideal per mantenir un aspecte 
més net a les habitacions per a persones 
grans. Amb cantells rodons i envernissats 
protegeix la paret de la suor o de les 
taques de les mans. A més, complementa 
el disseny de l’habitació junt amb els 
mobles de fusta de faig de la mateixa 
col·lecció. 

Colors disponibles: fusta de faig i blanc.

Tauleta de nit
00201 - TAULETA NIT

Formada per una estructura de melamina 
de Roure Denver Natural, una fusta 
marcada pel pas del temps amb fissures 
i efecte de raspallat, aquesta taula de 
nit destaca pel seu to natural homogeni 
distribuït per tota la seva superfície. El seu 
disseny està dividit en un ampli prestatge 
i un calaix superior, cosa que el fa molt útil 
per a les habitacions dels usuaris, aportant 
senzillesa i modernitat al mateix temps.

Armari habitació
00201 - ARMARI 1 PORTA

L’armari d’Efebé està dissenyat pel nostre 
equip i format per una estructura de 
melamina de Roure Denver Natural. El Roure 
Denver es caracteritza per una fusta marcada 
pel pas dels anys, amb fissures i efecte de 
raspallat. El seu to natural es troba de manera 
homogènia per tota la zona de la superfície. 

L’interior té tres opcions disponibles  
a escollir en funció de les necessitats  
del client. 

Llit articulat Aura 
00309 - NEW CLASSIC AURA

Llit elèctric articulat en quatre plans i 
sistema d’elevació. Compta amb un somier 
motoritzat de baix voltatge i apagat en 
posició final per una major protecció 
en cas d’entrada de líquids.  Dotat amb 
sistema antifricció per una millora de la 
sonoritat, manteniment i durabilitat del 
llit i arquets per una millor subjecció del 
matalàs. També té suports per potència 
i sèrums a banda i banda recoberts en 
poliamida per evitar sorolls i oxidacions.

Llit de geriatria 
Alzheimer
00309 - ALZHEIMER

El seu disseny i les seves característiques 
especials fan del Llit Alzheimer una opció 
perfecta per a les residències. Un llit que pot 
ser baixat a la mínima altura, reduint de forma 
important el risc de caigudes alhora que 
augmenta la seguretat de l’usuari durant la 
nit, incorporant, a més, baranes de protecció. 
També ofereix la possibilitat d’utilització de 
grues per al trasllat i l’elevació del pacient 
amb motors d’elevació programats per 
bloquejar-se en diferents alçades.

Dimensions:
90 x 100. 
Melamina 19mm.

Dimensions:
45 x 70 x 40cm. 

Calaixos: 12cm. d’alçada. 

Prestatge: 41cm. d’alçada.

Dimensions:
90cm. x 85cm. 

Dimensions:
90cm. x 65cm. 
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Matalàs Density 150
00309 - DENSITY 150

Matalàs dissenyat especialment per a 
ambients sanitaris, pensat per a pacients 
amb risc baix d’ulceració (risc IV). Les 
zones ondulades de la part superior, que 
corresponen a la zona de les espatlles i del 
maluc, augmenten progressivament el grau 
d’adaptabilitat. El seu nucli està fet d’escuma 
de poliuretà flexible d’alta resiliència (30 kg/
m3) i l’estructura de cèl·lules obertes sistema 
Airflow amb perforacions, fent que el 
matalàs sigui altament lleuger, transpirable  
i adaptable al cos.

Matalàs Density 250
00309 - DENSITY 250

Aquest matalàs està dissenyat especialment 
per a ambients hospitalaris i centres sanitaris. 
Fet amb material ergonòmic i antial·lèrgic, 
està ideat per a pacients que tenen un risc 
baix d’ulceració (risc IV), així com per pal·liar 
les úlceres per pressió en etapa intermèdia. El 
seu nucli està compost per escuma ecològica 
de Biocell d’alta resiliència 

(32 kg/m3), fabricada amb productes 
naturals d’origen vegetal, renovables i no 
contaminants.

Matalàs Density 400
00309 - DENSITY 400

Matalàs dissenyat pensant en els principis 
bàsics del pacient: alleugerir pressió, 
minimitzar úlceres, millorar el control 
d’infeccions i que el seu ús sigui segur i 
sostenible. És antial·lèrgic, lliure de làtex 
natural i termoadaptable al cos i permet 
utilitzar indistintament la zona de cap i 
peus. Compost per un nucli d’escuma de 
dues capes: freefoam de poliuretà HR i 
viscoelàstica termofoam d’alta densitat 
(totes dues compleixen normativa Oeko-
tex class I i REACH).

Matalàs Density 450
00309 - DENSITY 450

Matalàs especialment dissenyat i 
desenvolupat pensant en els principis bàsics 
centrats en el pacient: alleugerir la pressió, 
minimitzar úlceres, millorar el control 
d’infeccions i que el seu ús sigui segur i 
sostenible. Permet una alta adaptabilitat 
del matalàs al llit articulat, ofereix molta 
transpiració i higiene i aconsegueix un índex 
baix de nivell d’oclusió capil·lar, prevenint 
l’aparició d’úlceres per pressió. Aquest és 
model està indicat per a pacients amb un 
risc mitjà d’ulceració.

Matalàs Sanitex FR 
0033 - SANITEX FR

Matalàs amb nucli fabricat en poliuretà 
flexible Elastic SUPPORT FR i llit viscoelàstic 
50 TXF.  Les escumes FR (autoextingibles) 
estan fabricades amb additius de components 
químics que augmenten la resistència al foc.  
Amb alt factor de suport, uniforme en tota 
la seva dimensió i màxima transpirabilitat i 
elasticitat. Jaç viscoelàstic per a una millor 
descàrrega de pressió en els punts de suport,  
millorant, per tant, la circulació sanguínia.

Matalàs Sanipur FR 
0033 - SANIPUR FR

Aquest matalàs ofereix un alt factor 
de suport i està fabricat en poliuretà 
flexible Elastic SUPPORT FR, uniforme 
en tota la seva dimensió, màxima 
trasnspirabilitat i elasticitat.  Les escumes 
FR (autoextingibles) estan fabricades  
amb additius de components químics  
que augmenten la resistència al foc.
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Coixí de fibra
0033 - COIXÍ FIBRA

Ideal per a persones que acostumen a 
dormir incorporades. Aquest tipus de 
coixí assegura un descans confortable i 
reparador. Són transpirables i frescos, el 
que afavoreix l’absorció de la humitat. 
Destaca per l’alt grau de transpirabilitat, 
ja que permet la circulació d’aire pel seu 
interior. Higiènics i fàcils de rentar. 

Coixí viscoelàstic 
memory temp
0033 - MEMORY TEM

Aquest coixí presenta les característiques 
adequades per alleujar la tensió del coll 
i les cervicals. Suau i adaptable, sense 
enfonsar el cap. El coixí viscoelàstic 
torna sempre a la seva forma original 
i no tendeixin a endurir. El seu nucli 
està creat de Memory foram, que es 
caracteritza per un alt grau d’adaptabilitat 
i termosensibilitat. 
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Espais de cura

Espais per ser cuidats, descansar i consultar
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Dimensions:
Alçada:  
76 cm - 90 cm
Amplada: 64 cm
Profunditat: 57,5 cm

EFEBÉ — Mobiliari assistencial

Dimensions:
Alçada: 165 cm 
Amplada: 100 – 250 cm 

Dimensions:
RTS 2.1
85 cm - 210 cm. 
Pes: 0.7 kg
Anelles incloses: 17

RTS 1.5
65 cm - 150 cm.
Pes: 0.6 kg
Anelles incloses: 13

RTS 1.2
55 cm - 120 cm. 
Pes: 0.5 kg
Anelles incloses: 10

Dimensions:
Alçada:  
145 / 165 / 185 cm
Amplada panell: 30 cm

ESPAIS DE CURA

Cadira de perruqueria 
Elma
0343 - ELMA

La butaca de perruqueria Elma compta 
amb un disseny inspirat en la modernitat 
i l’elegància. Presenta un aspecte corbat 
i ergonòmic i està fabricat i acoblat en 
dues peces que s’adapten al cos com si 
fos una extensió d’aquest, fent sensació de 
seguretat i protecció a tota la zona lumbar.  
Compta amb una alçada regulable i amb 
opció de bloqueig i desbloqueig.

Armari Bristol mòbil
0343 - BRISTOL

Mòdul amb calaixos per guardar material 
i utensilis de perruqueria (assecador de 
cabell, planxes de cabell, difusors, pintes, 
etc.). Compta amb rodes giratòries que 
faciliten el seu desplaçament. A més, és 
fàcil de netejar.

Rentacaps Podium
0343 - PODIUM

Aquest reposacaps destaca per la seva 
gran adaptabilitat a situacions especials. 
Permet una perfecta comoditat per a 
aquells clients en cadira de rodes. La 
seva estructura és de polièster, i es troba 
disponible en color blanc, negre i plata.   

La pica és de ceràmica blanca i les aixetes 
cromades amb sistema antidegoteig.

Biombo lleuger
00336 - BIOMBO LLEUGER

Biombo lleuger de dos a cinc panells amb 
fixació mural que representa una opció molt útil 
i pràctica, ja que són especialment molt fàcils 
de manejar. Cada panell pot col.locar-se en la 
posició més adequada segons les necessitats 
del pacient i l’espai gràcies a que les seves 
frontisses estan dissenyades amb un gir de 
360º. Compta amb una estructura amb rodes  
i és fàcil d’emmagatzemar quan està plegat.

A més, és fàcil de desinfectar. També és 
possible la selecció de colors ala per ala.

Mampara plegable RFW 
00336 - MAMPARA RIGIDA MURAL

Formada i elegant, la mampara plegable  
RFW compta amb panells rígids translúcids 
que ajuden a protegir la intimitat dels 
pacients. Feta amb materials sòlids i 
resistents, és fàcil de plegar per estalviar 
espai després de l’ús. Fàcil neteja i desinfecció 
gràcies als seus materials llisos i resistents.  
La seva estructura i els seus materials 
permeten orientar la mampara com vulgui. 

També inclou rodes i fixació mural.

Conjunt braç telescòpic 
i cortina
00336 - BRAÇ TELESCOPIC

El model RTS és ideal per a centres 
mèdics i residències d’ancians.  Fixació 
mural.  Possibilitat de plegar cap a dins i 
girar el braç cap a la paret.  Dimensions 
disponibles: 1,50m. – 2,00m.  5 colors 
disponibles.

Dimensions:
Alçada: 97,5 cm
Amplada: 40 cm
Profunditat: 40 cm

Dimensions:
Alçada: 100 cm - 115 cm
Amplada: 46 cm
Profunditat: 63 cm
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Dimensions:
Alçada: 163 cm
Versió mòbil amb 
màx. 10 panells.
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Dimensions:
69cm: max. 63,6cm, 
min. 39cm
74cm: max: 68,6cm, 
min 43,2cm
Pes màxim: 150 kg

ESPAIS DE CURA

Mòbil de paret plegable 
00202 - SEPARADOR SANITARI

El disseny d’aquest mòbil de paret plegable 
el fa ideal com a divisor d’habitacions per a 
una major flexibilitat en clíniques i centres 
assistencials. A la zona de la sala d’assistència 
però també a la recepció o al vestíbul. Allà on 
s’hagin de crear de forma ràpida racons per a 
la màxima protecció de la intimitat. 

Compta amb frontisses opaques de gir 
possible de 360° i l’opció d’escollir el color de 
cadascuna d’elles de forma personalitzades.

Cortina plegable
00202 - SEPARADOR SANITARI

Cortines a mida especialment dissenyades 
per a ús sanitari: hospitals, clíniques, 
geriàtrics, residències, centres mèdics, 
consultoris, laboratoris, quiròfan. Per fer-
ne un ús ràpid, es pot plegar fàcilment per 
estalviar espai gràcies a la seva perforació 
vertical. Està fet de teixit de PVC/polièster. 
Les superfícies són llises i aptes per a la 
desinfecció.

Cortina staph CHEK®
00336 - BRAÇ EN FORMA DE L

La cortina staph CHEK® creada amb un 
teixit específic per sanitaris, dutxes i banys, 
excepcionalment fort i compacte és ideal 
com a cortina de dutxa. Resistent a les 
taques i a la brutícia, amb components 
actius antibacterians. 

Té la capacitat de frenar les olors i és de fàcil 
higiene, muntatge i ús. A més, és plegable.

Potència
00309 - POTENCIA

Aquesta potència compta amb estructura 
d’acer recobert de pintura EPOXI.  
És específica per a entorns assistencials  
i centres mèdics. Compta amb una alçada 
regulable i un triangle en ABS amb corretja 
de Nylon i topall per a no permetre  
la sortida de la corretja. 

Porta-sèrum 
00309 - PORTASERUM

Aquest porta-sèrum compta amb 
estructura d’acer recobert de pintura 
EPOXI. És específica per a entorns 
assistencials i centres mèdics. Compta amb 
doble ganxo de metall per a col·locar els 
goters i amb una vareta telescòpica en acer 
inoxidable. A més, l’alçada és regulable. 

Taula de banyera 
Etac Fresh
0049 - ETAC FRESH

La taula Fresh està dissenyada seguint 
criteris d’ergonomia, funcionalitat i 
seguretat. És molt útil per asseure els 
usuaris a la banyera amb comoditat, 
fent que l’entrada i la sortida sigui 
segura. Té una zona ampla amb nansa 
fixa per facilitar l’entrada i una estreta 
que proporciona accés per a la neteja 
de les zones íntimes. Per la seguretat, 
la superfície de polipropilè té un gravat 
antilliscant. Facilitat de muntatge i higiene.

Dimensions: 
Alçada: 175 cm
Amplada del llistó: 
20 cm

Dimensions:  
Amplada: 270 cm. 
Alçada: 175 cm.
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Dimensions: 
Alçada: 70/100 cm  
(regulable)
Moble: 80 x 40 cm

Dimensions: 
3 Alçades:  
65/70/75 cm 
Pes màxim: 300kg. 

ESPAIS DE CURA

Elevador WC 10 cm 
sense tapa 
0049 - ETAC HILOO

Aquest elevador per WC resistent, lleuger i 
còmode s’ajusta perfectament a qualsevol 
inodor gràcies a l’òptima regulació dels 
suports. L’estructura combina la seguretat 
necessària amb la facilitat de muntatge 
i desmuntatge, així com la facilitat 
d’higiene, ja que presenta una superfície 
llisa de polipropilè.  El disseny de l’elevador 
és ergonòmic i compta amb un buit tant 
en la part frontal com en la part posterior. 

Cadira de dutxa i wc 
amb rodes Etac clean
0033 – ETAC CLEAN

Aquesta cadira, amb una estructura d’alumini 
i polipropilè, està pensada per les necessitats 
de les persones grans. Aporta seguretat, 
estabilitat i facilitat d’higiene. El seient, el 
respatller i els braços son de polipropilè amb 
gravat antilliscant per garantir estabilitat. 
Compta amb un reposapeus regulable i 4 
rodes, de les quals 2 tenen fre, permetent un 
bloqueig segur. Al model se li pot incorporar 
cinturó de seguretat, orinal amb tapa, barra 
frontal, seient tou i respatller tou.

Tamboret de dutxa 
Etac Smart
0049 - ETAC SMART

Aquest tamboret és còmode i versàtil, 
amb un disseny que garanteix a seguretat i 
estabilitat. Una de les parts a destacar són 
les potes d’alumini, que es poden regular 
fàcilment per adaptar-se a l’alçada de 
l’usuari, i que incorporen, a més, fèrules que 
s’adapten a terra i que el fan més estable. 
El seient, de polipropilè, presenta un gravat 
antilliscant per més seguretat. El seu sistema 
aconsegueix una lleu inclinació que ajuda en 
el moment d’aixecar-se. 

Seient de dutxa a paret 
abatible
0049 - SEIENT LINIDO

El seient de dutxa a paret compta amb una 
estructura abatible amb respatller i recolza-
braços. Està fet de plàstic en niló de fibra 
de vidre. A més, el respatller està reforçat 
amb un tub d’acer inoxidable. 

Llitera fixa 2 cossos 
00342 - CAMILLA FIXE 2

La llitera CD-F2 fixa de dos cossos compta 
amb potes desmuntables i regulables.  
El seu respatller és reclinable i inclou un forat 
facial, porta-rotlles llitera i tap facial. A més, 
la regulació d’alçada és de forma natural.  
Està feta de tub d’acer F1 recobert de pols 
epoxi. Producte CE – Certificat que demostra 
que compleix amb la legislació obligatòria  
en matèria de requisits essencials.

Taula adaptable 
00309 - TAULA ADAPTABLE

La taula adaptable permet modificar 
l’alçada mitjançant un moll d’assistència. 
Compta amb una columna telescòpica que 
pot ser bloquejada a diferents alçades fent 
servir una maneta d’accionament manual. 
El tauler bascula subjecte a un arquet 
metàl·lic. Té quatre rodes giratòries dobles 
amb fre que faciliten el seu desplaçament.

Dimensions: 
Alçada: 49 o 55 cm
Amplada: 52 cm
Pes màxim: 130 kg

Dimensions: 
Alçada: 42 - 57cm
Amplada: 43 x 38cm
Pes màxim: 200kg

Dimensions: 
Amplada: 36 cm
Profunditat: 39 cm
Amplada total: 60 cm
Pes màxim: 150 kg
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Espais exteriors

Espais per gaudir del sol  
i fer activitats a l ’aire lliure
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Dimensions: 
Alçada: 80 cm
Amplada: 57 cm
Longitud: 54 cm

Dimensions: 
Alçada: 81 cm
Amplada: 58 cm
Longitud: 54 cm

EFEBÉ — Mobiliari assistencialESPAIS EXTERIORS

Cadira Trama amb braços
0085 - TRAMA

La cadira Trama amb braços destaca pel seu 
disseny modern i original. El respatller és el 
símbol d’identitat de l’estructura i crea un 
ambient de transparència visual que harmonitza 
l’espai on es troba. A més, aquestes petites 
perforacions creen un efecte transpirable.  
El material que la compon assegura la durabilitat 
de la cadira, ja que la protegeix dels raigs de sol  
i de les possibles inclemències temporals.   
Per fer-ne ús a i interiors i exteriors. Feta de fibra  
de vidre i PP. Protecció UV.

Cadira Lama amb braços
0085 - LAMA

La cadira amb braços Lama destaca per la 
combinació de l’estructura clàssica d’una 
cadira amb la modernitat de les línies i la 
innovació en els materials. Un disseny que 
garanteix el confort i la durabilitat gràcies 
als seus materials que protegeixen dels raigs 
solars i dels temporals.  Feta de fibra de vidre i 
PP. Protecció UV. Està feta de polipropilè amb 
fibra de vidre i compta amb protecció UV.

Cadira Lisboa amb braços
0085 - LISBOA

La cadira amb braços Lisboa recorda més 
a la forma clàssica de les cadires però, 
alhora, combina aquest disseny amb línies 
i materials més innovadors. Durabilitat, 
higiene i lleugeresa són les seves principals 
característiques. Aquest model és perfecte 
per combinar amb productes més moderns 
i crear una àrea confortable, elegant i sense 
estridències.   Feta de fibra de vidre i PP. 
Protecció UV.

Cadira original Toledo Aire
0085 - TOLEDO AIRE

La cadira Toledo amb braços aporta innovació 
i modernització als espais. L’estructura 
conflueix seient, respatller i braços convertint-
se en una sola peça. Destaca per la varietat 
de colors disponibles i la seva lleugeresa. Està 
feta de polipropilè amb fibra de vidre i amb 
protecció UV. És ideal per les zones exteriors 
en entorns per a persones grans, per a gaudir 
de l’aire lliure de manera agradable i passar 
l’estona amb els seus familiars i amics.  

Cadira Peach amb braços
0085 - PEACH

La cadira Peach d’exterior o interior amb 
braços és apilable, amb un disseny modern 
i confortable. Presenta una gran oportunitat 
pels entorns assistencials que busquen la 
modernització i dissenys atemporals que els 
distingeixin de la resta. L’estructura combina 
la simplicitat del disseny amb la innovació 
dels materials que fan que sigui una cadira 
duradora.  Està feta de polipropilè amb fibra 
de vidre i compta amb protecció UV.

Taula d’exterior  
New Flash
0085 - NEW FLASH

La Taula New Flash combina la sobrietat 
amb la informalitat apostant sempre per 
les noves línies i la modernitat. Permet 
fer-ne ús tant en exteriors com en interiors. 
L’estructura està formada amb acer 
zincat polvoritzat conforme la normativa 
de materials anticorrosius. Compte amb 
protecció UV i sobre de polipropilè i potes 
d’alumini d’alta resistència, el que assegura 
una major durabilitat.

Dimensions: 
Alçada: 82 cm
Amplada: 58 cm
Longitud: 51 cm

Dimensions: 
Alçada: 77,7 cm
Amplada: 55 cm
Longitud: 58,5 cm

Dimensions: 
Alçada: 74,5 cm
Amplada: 55,9 cm
Longitud: 48 cm

Dimensions: 
Alçada: 74 cm
Amplada: 90 cm
Longitud: 90 cm
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Dimensions: 
Para-sol:
3m. x 3m.
Alçada: 2,70m. 

Pal: Ø 58 mm.
8 mm de gruix
8 varetes d’alumini: 
18 x 28 mm. 

Gramatge tela 300 
g / m2. Polièster.

EFEBÉ — Mobiliari assistencialESPAIS EXTERIORS

Para-sol A1
0085 - PARASOL A1

Para-sol quadrat de doble politja. Ideal 
per complementar les zones de terrassa 
exterior i protegir els usuaris del sol. 

El pal és d’alumini lacat en color blanc.

Para-sol A2
0085 - PARASOL A2

Para-sol quadrat d’alumini polvoritzat 
en color blanc. Ideal per complementar 
les zones de terrassa exterior i protegir 
els usuaris del sol. El pal és d’alumini i 
la tela de polièster de 300 g/m2 amb 
xemeneia. Inclou funda amb cremallera.

Dimensions: 
Parasol:
4m. x 4m.
Alçada: 4,12m. 

Pal: 
Ø 78 mm.
2,50 mm de gruix
8 varetes d’alumini: 
18 x 28 mm. 

Inclou base en creu 
d’alumini 98x107cm. 
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Entapissats

Entapissats i teixits tècnics especialitzats  
per a l ’entorn assistencial
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EFEBÉ — Mobiliari assistencialENTAPISSATS

Dalma

És una estructura de teixit de seda,  
amb una composició d’espuma  
de vinil, amb suport de cotó o poliéster.

• Combustió retardada
• Resistència al desgast
• Resistència al fregament
• Insensibilitat a la llum
• Molt bona resistencia a l’orina 
• Molt bona resistencia al greix

Silvertex

Teixit apte per a amplis sectors, amb un 
disseny textil i una composció de vinil /uretà. 

Suport Hi-Loft, i propietats ignífugues.

• Acabat antitaques
• Recobriment antifondura
• Resistència a la radiació ultraviolada
• Acabat antiestàtic

Furka

Estructura amb brillantor mat unicolor 
amb gra fi, amb una composició d’espuma 
de vinil, amb suport de cotó o poliéster.

• Combustió retardada
• Resistència al desgast
• Resistència al fregament
• Insensibilitat a la llum
• Molt bona resistencia a l’orina 
• Molt bona resistencia al greix

Valencia

Teixit apte per a amplis sectors, amb un 
disseny textil i una composició de vinil /uretà.

Suport Hi-Loft, i propietats ignífugues. 

• Acabat antitaques
• Recobriment antifondura
• Resistència a la radiació ultraviolada
• Acabat antiestàtic

Malta

Estructura amb àrees clares sobre una 
base fosca, amb una composició d’espuma 
de vinil, amb suport de cotó o poliéster.

• Combustió retardada
• Resistència al desgast
• Resistència al fregament
• Insensibilitat a la llum
• Molt bona resistencia a l’orina 
• Molt bona resistencia al greix
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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.



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

grupefebe.com

—  Transformem espais 
 per canviar-te la vida


