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PUPITRES

Mod. 9714

Mod. 977

Mod. 955

Mod. 7140

Mod. 7130

Mod. 7120

70X50 - 60X50 - 120X50

60x40 - 60X45

60x40 - 60X45

Color estructura

70x50 - 60X40 - 60x45 - 110x40 - 120x40

60x40 - 60X45

60x50 Pupitre Apilable.

Mod. 496CC
70x50 - 120x50

Mod. 956
60x50

Mod. 612

60x50 Sense calix i amb calaix.

PUPITRES

Mod. 733 CC

76x60 con cajón o sin cajón.

Mod. OCTA
83X50 Sin cajón.

Mod. Naxel
70x50 con cajón.

Mod. Square

69x50 Regulable en altura.

CADIRES

Mod. 919

Mod. 918

Mod. 97

Mod. 98

Mod. Mia Basic

Mod. Mia Cator

Mod. Simone

Mod. Charlotte

Silla de formica anatómica.

Silla de formica con refuerzo
transversal delante y detras.

Silla de formica apilable.

Silla de formica apilable.

Mod. 917

Silla de formica con
respaldo anatómico
y asa en la parte superior.

Mod. 702

Silla apilable. Carcasa Plast.

Mod. Mia Cantilever

Mod. Cube

Mod. 99

Silla de formica anatómica.

Mod. S19

Silla de polipropileno adequada
para aulas y salas usos multiples.

Mod. Mia Lift

Mod. 454
Atril móvil.

TAULES

Mod. 2009GR

Mod. 734

Mod. 4108

Mod. 605

Mesa graduable. Consultar medidas.

Mesa abatible. Consultar medidas.

Consultar medidas.

Mesa abatible y regulable en altura. Consultar medidas.

Mod. 4109

Mod. 4109P

Mod. 2009NT

Mod. 2029

Mesa plegable. Consultar medidas.

Consultar medidas.

Mesa plegable. Consultar medidas.

Consultar medidas.

ARMARIS

Mod. 802

Mod. 807

Mod. 810

Mod. 814

Mod. 820

Mod. 817

Mod. 301

Mod. 311

Mod. 407

Medidas 90x112x40
Consultar colores
Consultar otras medidas.

Medidas 90x112x40
Consultar otras medidas.

Medidas 90x147x40
Consultar otras medidas.

Medidas 90x112x40
Consultar otras medidas.

Medidas 105x112x40
Consultar otras medidas.

Medidas 90x147x40
Consultar colores y otras medidas.

Medidas 90x112x40
Consultar colores
Consultar otras medidas.

Medidas 90x112x40
Consultar colores
Consultar otras medidas.

Medidas 80x180x40
Consultar colores y otras medidas.

ARMARIS

Mod. 6713

Medidas 79.5x65x59.5
Carro cuentos.

Mod. 6715

Medidas 104x79x49
Carro cartulinas.

Mod. 6102

Medidas 70x110x40
Armario mixto con sobre interior.

Mod. 5608

Mod. 5709

Mod. 5809

Mod. T2

Mod. T8

Mod. T4

Medidas 83x175x40
Armario con puertas inferiores.

Medidas 40x190x50
Consultar otras medidas.

Medidas 83x200x40/50
Consultar otras medidas.

Medidas 80x190x42
Consultar colores y otras medidas.

Medidas 83x175x40
Consultar otras medidas.

Medidas 80x180x40
Consultar colores y otras medidas.

CADIRES OPERATIVES

Mod. Flavia
Actuals i polivalents, les cadires d'aquesta sèrie són perfectes per
a una oficina versàtil aconseguint una fusió òptima entre benestar
i estètica. Flavia, en fi, aconsegueix espais alegres, moderns i càlids
adaptant-se a tot tipus de usos i ambients.

Mod. Bika
Bika presenta una estètica suau basada en seccions arrodonides,
amb una estructura aparentment senzilla que tanca
una gran innovació en el seu disseny ja que està
composta per només dos materials i una atractiva gamma de color.
Dissenyada per a espais d'oficina i Contract, la seva polivalència i
versatilitat la converteixen en una opció segura i atractiva.

Mod. GLOVE
Una cadira, per a usos múltiples, que incorpora estètica i versatilitat.
Glove aposta per un compromís amb el disseny, formes suaus i
arrodonides que suggereixen confort i la fan perfecta per a espais actuals.

Mod. Curvae
Curvae es presenta com una cadira càlida capaç de situar-se
en diversos espais on imperin una estètica cuidada i una
obligatòria funcionalitat.
Amb un monocasc anatòmic molt confortable, centra tota la seva
atenció en la revolt pronunciat de el respatller de fusta.

CADIRES OPERATIVES

Mod. Kool
El disseny de la Cadira Kool de Josep Lluscà aporta aquest
toc dinàmic, versàtil, jove i alegre que avui dia es busca transmetre
a les oficines i instal·lacions modernes.
Kool posseeix un suport de polipropilè perforat i un seient
de colors atractius que marcaran tendència.
Kool presenta opció de pala, peça d'unió, carro portasillas ia més
és altament apilable per al seu transport i emmagatzematge.

Mod. Cyl
La flexibilitat, fomentar el descans i inspirar la creativitat
formen part de l'oferta de CYL.
Un seient que es pot moure a qualsevol espai on es necessita.

Mod. Plural
La concepció de el programa Plural ha estat enfocada en tot moment
cap a la polivalència. El disseny, de Josep Lluscà, havia de englobar dins
d'aquesta qualitat ja que la funció de confidència a l'empresa és una
necessitat que envolta a una multitud de llocs.
Plural aconsegueix més donar-li un aire de lleugeresa,
de vivacitat i diligència recolzant-se en les seves línies simples
que a el mateix temps potencien el seu caràcter competitiu.

Mod. Cappa
La informació que ens arriba la primera vegada que veiem
una cadira Cappa es tradueix en un cúmul d'impressions
basades en el color, les formes corbes, l'esveltesa de la seva línia i la
geometria i simetria de la seva construcció. Petits estímuls que
formen un conjunt equilibrat i perfecte, agradable i càlid.

CADIRES OPERATIVES

Mod. Kineo
Kineo es basa en el concepte de la també revolucionària cadira 3.60,
per a la qual hem desenvolupat un mecanisme amb un efecte de
"ròtula esfèrica" que permet que la cadira oscil·li lliurement,
acompanyant el moviment natural de el cos i exigint a l'usuari una
contínua estabilització, incrementant el moviment articular
i l'activitat muscular.

Mod. RD-908
Cadira d'oficina operativa de tela ignífuga sobre interior
d'espuma injectada,
respatller injectat en polímer tècnic entapissat amb malla.
Base en polímer tècnic i robust
mecanisme sincro - basculant per a un ús diari.
Regulació lumbar.
Braços regulables de sèrie.

Mod. RD-907
Cadira d'oficina operativa de tela ignífuga sobre interior
d'espuma injectada,
respatller injectat en polímer tècnic entapissat amb malla.
Base en polímer tècnic i robust
mecanisme basculant per a un ús diari.
Braços regulables de sèrie.

Mod. Sense
Sense destaca per les seves línies suaus i corbes
que envolten a l'usuari i per les seves proporcions
exactes que donen harmonia al conjunt.
Però Sense no queda aquí, va molt més
enllà de l'estètica.
Sense entra en l'univers de la innovació i la
tecnologia gràcies als mecanismes de regulació
i materials tècnics.

Mod. Dot.Pro
La cadira Dot.Pro ha estat dissenyada buscant un punt d'inflexió
innovador aplicat al cadirat d'oficina. Dot.Pro aconsegueix,
mitjançant la suma de components altament funcionals
i resistents, un conjunt òptim per al treball continu en oficina.
Una cadira que a més destaca pel seu alt caràcter estètic,
molt valorat actualment en oficines de tendència.

TAULES OFICINA

Mod. MOD

El Model MOD cobreix les necessitats de tots els àmbits de la seva oficina,
des mulpiples llocs de treball operatiu fins a espais destinats a
sales de juntes i direcció.

TAULES OFICINA
Mod. V30
La suma d'elements simples que aconsegueixen un conjunt superior és la Filosofia de
un programa compositiu com la V30. La seva vocació aspira a moblament integral
d'una empresa oferint solucions precises a cada lloc de treball.

TAULES DE JUNTES

Reunió Operatives
En un entorn de treball on cada vegada adquireix més importància les decisions del grup,
el disseny efectiu de les sales de reunions adquireix gran rellevància.

Mod. Logos
Les taules de reunió creixen i es juxtaposen unes a les altres, amb un
senzill sistema de tapes i pedestals compartits que minimitzen
l'ús de materials i alleugereixen l'estètica.
Aquestes taules de reunió són electrificables.

Mod. F25
El pòrtic simple però esvelt d'F25 cobra encara més rellevància
quan se situa en una taula de juntes de dimensions majors
a una taula de treball. Les seves línies pures encaixen en qualsevol
ambient, també a les sales de reunió operatives amb caràcter
formal i informal.

Mod. V30
V30 presenta un model de taules de juntes amb un marcat
toc estètic arquitectònic i una funcionalitat àmplia gràcies a
la possibilitat de creixement indefinit.

Mod. Pedestal Metal
Les sales de juntes clàssiques i amb un clar enfocament multifuncional
veuen en el programa de Pedestal Metàl·lic la solució perfecta a les
seves necessitats.

Mod. M10
La importància de la sala de reunions en una empresa és gran,
ja que és el lloc on es prenen el 85% de les decisions
rellevants. M10 projecta sales a aquest efecte amb l'estètica i la
funcionalitat del programa original.

BANCADES RECEPCIÓ

Mod. Curvae
Bancada operativa i funcional per a sales d'espera i llocs de pas disponble
de dos a cinc places sense taula i de dos a quatre places amb taula.
Monocasc en polipropilè perforat disponible en cinc acabats.
La zona del seient pot portar una espuma entapissada que augmenta
el confort del mateix.
Estructura d'acer amb peu d'alumini disponible en dos acabats:
alumini polit o alumini pintat negre.
La taula està fabricada en tauler fenòlic.
La bancada opcionalment pot portar braços (dos per plaça).

Mod. Curvae
Bancada operativa i funcional per a sales d'espera i llocs de pas, disponible de dues
a cinc plazassin taula i de dos a quatre places amb taula.
Monocasc de polilaminat de faig rexapada envernissada que pot entapissar frontalment
de manera opcional.
Estructura d'acer amb peu d'alumini disponible en dos acabats:
alumini polit o alumini pintat negre. La taula està fabricada en tauler fenòlic.
Opcionalment la bancada pot portar braços (dos per plaça).

Mod. Kool
Bancada operativa i funcional per a sales d'espera i llocs de pas, disponible de dues
a cinc places sense taula i de dos a quatre places amb taula.
Respatller en polipropilè perforat i seient també de polipropilè amb una tapeta que pot
triar-se en diferents tons o pot ser entapissada.
Estructura d'acer amb peu d'alumini disponible en dos acabats:
alumini polit o alumini pintat negre.
La taula està fabricada en tauler fenòlic.
Opcionalment la bancada pot portar braços (dos per plaça).

ARMARIS I MAGATZEM

Armaris per a tot tipus de situacions:
L'emmagatzematge ofereixen una solució idònia per a zones operatives i direccionals que doten els llocs de
treball de tot l'espai necessari per a l'emmagatzematge i classificació d'arxius i documents.

MAMPARAS I SEGURETAT

50 / 70 / 85 cm

70 /
85 cm
25 cm

Finestra inferior

25 x 20 cm

6 cm

Mampara taulell amb finestreta
Mampara mòbil desmuntable fabricada en Acrílic de 6 mm.
Dotada de dos peus, ideal per ubicar en taulells de cara a el públic.
Mampara 50x85x25 x 6 mm de gruix.
Mampara 70x85x25 x 6 mm de gruix.
Mampara 85x70x25 x 6 mm de gruix.

Mampara de vidre templat amb
peus triangulars
Mampara de vidre templat de 4 mm.
El disseny dels peus permet la posició de el panell en 2 alçades
(Totalment tancada o oberta a la part inferior 12 cm),
així com la fixació de la pantalla a la alçada per evitar que es desplaci o caigui.

Mampara sobretaula amb pinça
Mampara fabricada en vidre laminat incolor de 6 mm (3 + 3 mm
homologat). Mitjançant les pinces s'adapta a la taula amb un gruix
de fins a 34mm. Possibilitat de final de taula o separador intermedi
de taula.

Mampara mòbil separadora d'espais
Mampares de policarbonat acanalat translúcid, transparent o semi-transparent.
Ideal per separar espais com hospitals, centres d'atenció a persones de risc,
oficines i establiments. Estructura fabricada en alumini anoditzat en plata mat,
negre o blanc i peus de fosa d'alumini amb rodes i fre.
Panell de policarbonat acanalat translúcid,
semi-transparent o SAN que és 100% transparent.

Mampara suspesa enrotllable
eléctrica
Mampara elèctrica transparent enrotllable suspesa al sostre accionada mitjançant
comandament a distància inclòs.
Funciona amb bateria de liti.
No necessita instal.lació elèctrica.
Mampara elèctrica suspesa 150x200cm x 1 mm de gruix.
Mampara elèctrica suspesa 120x200cm x 1 mm de gruix.
Plàstic Polièster transparent d’1 mm.

MAMPARAS I SEGURETAT

Paper/neteja (sense lleixiu)
04108W

J288500

Dispensador paper mecha Serie Classic
ABS Blanc
Mides: 32x20,5x22
Rotllo màxim: 20,5
Diametre del rotllo: 19,5

Dispensador paper
Mides: 36,5x25,5x24
Rotllo màxim: 22
Diametre del rotllo: 21

J286500
Dispensador de Celulosa Industrial
Mides: 95x40x39
Rotllo màxim: 32,5
Diametre del rotllo: 42

J888451

58-M8A

Bobina paper paper secamans ecològic
(6 ut.)
Mides: 20x19
(106 Metres)
450 Serveis

Bobina paper metxa (6 ut.)
Mides: 20,5x20
(153 Metres)
589 Serveis

03038W

COV-DISP

Dispensador automatic de gel o sabó per a paret
(1000 ml) Alimentació amb Pilas AA
Mides: 27,5x10,5x10 (possibilitat de connexió a
XARXA mitjançat transformador, no inclòs)

Dispensador de gel o sabó per a paret
(1000 ml)
Mides: 22x12x12

1003

1004
Multiusos sense lleixiu Sanicentro
(750 ml)
(En caixes de 12 unitats)

Multidesinfactant sense lleixiu (5 Litres)
(En caixes de 2 unitats)

LSLG052
NeoQuick - Desinfectante Hidroalcohólico
Bactericida Virucida 750 ml.

MAMPARAS I SEGURETAT

Desinfectant/Papereres

GD100/500/1

1001

Gel Hidroalcohólic (100, 500 ml, 1 L)

Gel Hidroalcohólic (5 Litres)

AS+400

GDW100
Tovalloletes impregnades en solució hidroalcohòlica.
Estan enriquides amb emol·lients que condicionen
la pell i prevenen la sequedat. El pantenol
(provitamina B5) té cura, protegeix i hidrata la pell.
Eliminen el 99,99% dels gèrmens
Tovalloletes impregnades amb 2,2 ml
Estoig de 100 unitats.
Mida de la tovalloleta: 130x170 mm.

NDP Air Spray + desinfecta superfícies,
higienitza àrees i superfícies toves.
Prevé les males olors provocats per la
descomposició bacteriana i prevé l'aparició de
floridures. Compatible amb tot tipus de materials i
components electrònics.

Milenium

434013

Contenidor de reciclatge 33 x 30 x 39cm 23 litres.
* Demanar preu segons quantitat

Contenidor de reciclatge 400 x 430 x 509cm 50 litres.
Color Tapes Blau, Verd, Gris, Groc (Pack 3 uds)

435027

433023

Contenidor de reciclatge 400 x 430 x 645cm 60 litres.
Color Tapes Blau, Verd, Gris, Groc (Pack 3 uds)

Contenidor de reciclatge 400 x 575 x 785cm 80 litres.
* Incorpora rodes per a millor mobilitat.
Color Tapes Blau, Verd, Gris, Groc (Pack 3 uds)

421013
Contenidor de reciclatge 600 x 568 x 770cm 100 litres.
* Incorpora rodes per a millor mobilitat.
Color Tapes Blau, Verd, Gris, Groc, Marró, Negre
(Pack 3 uds)

HIERSE
Papereres de carrer aptes per a ajuntaments, centres comercials,
escoles, places, carrers, parcs, ...

MAMPARAS I SEGURETAT

Mascaretes

Mascateres Quirurgiques

Mascateres FFP2

Mascateres FFP2 (Nens)

Mascateres FFP3

PORTERIES DE FUTBOL I CISTELLES

ESPORTS

ACCESSORIS

I MES ...

ESPORTS
Taula de Tennis de taula TP antivandàlica per Instal·lar fixa a l'exterior.
Taula d'acer i fibra injectada a pressió amb nucli de poliuretà d'alta densitat.
La superfície pot ser en color blau o verd amb arestes arrodonides,
xarxa metàl·lica i amb potes d'acer galvanitzat.
Ideal per parcs i llocs públics exteriors,
ja que és resistent a les inclemències de el temps i a el públic en general.
Mesures reglamentàries 247 x 152.5 x 76 cm.

INSTIBESTE, S.L.
C/ Verntallat, 27
08024 Barcelona
Telf. 932 199 650

E-mail: instibeste@instibeste.com
www.instibesteonline.com
www.instibeste.com

Consultas y presupuestos, sin compromiso.
Telf. 932 199 650

