
Questões como a ergonomia e qualidade são essenciais 
para garantir o conforto físico dos alunos e docentes, 
podendo influenciar diretamente a aprendizagem. Um 
plano de aula multi-modal pode ser mais eficaz se o 
mobiliário for facilmente movido e se o espaço puder ser 
reconfigurado sem esforço.
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Federico Giner é uma marca de mobiliário de 
desenho próprio com mais de 100 anos de 

experiência no mercado. Conhecidos pela sua 
robustez e durabilidade, o mobiliário FG 

acompanhará várias gerações de alunos, equipando 
as escolas e as Universidades com materal dinâmico, 
fácil de mover, ergonómico e costumizável, podendo 

combinar vários tamanhos e fei�os de tampos, 
cadeiras com ou sem rodízios e adaptadas a 
diferentes ambientes, como salas de aula, 

bibliotecas, refeitórios ou zonas lounge. O design FG 
oferece leveza e harmonia, enquanto garante 

resiliência e flexibilidade.

Múl�plas
Configurações

Design para 
o Ensino

Organização
 e Arrumação

MOBILIÁRIO
DINÂMICO

Soluções
Ergonómicas
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As secretárias Ac�flex® permitem, em apenas 
alguns segundos, variar a configuração da sala 
de aula de forma rápida, silenciosa e eficiente. 
Dessa forma, são criados espaços que servem 
para envolver o aluno e es�mular a 
aprendizagem, facilitar a comunicação, o 
contato visual, a interação e a colaboração 
entre pares.

Ac�flex Desks Ac�flex Tables

Federico Giner caracteriza-se por um design 
puro e elegante e, simultaneamente, 
funcional e resiliente. Com base nestes 
valores e antecipando as exigências de um 
mercado cada vez mais volá�l, apresentamos 
a coleção de Mesas Ac�flex, com vários 
modelos diferentes de tampos, permi�ndo 
múl�plas configurações.

Ac�flex Wave

Este sistema de móveis modulares é baseado 
numa forma curva e outra reta, que nos 
permite oferecer uma ampla variedade de 
formas adaptáveis   a diferentes espaços e 
a�vidades. Podem ser usados como ponto de 
encontro ou área de ensino e até mesmo 
como área comum de lounge, combinando 
função de arrumação e design para conforto.
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