
Avis i néts, 
espais per
compartir
vivències

Pack Racó Màgic Llar d’avis

Espais per viure, treballar i gaudir



Pack Racó Màgic Llar d’avis
El Racó Màgic és el pack que hem dissenyat per a facilitar 
un espai de convivència i joc entre avis i néts. 

www.grupefebe.com

Paviments antilliscants i tous 
• Paviments de seguretat continus, vinílics i antilliscants que faciliten la neteja per evitar 
   accidents no desitjats com ensopegades i caigudes
• Revestiment de les parets amb material continu i vinílic per a facilitar la durabilitat, 
   la neteja i millorar la imatge del centre

Mobiliari ergonòmic
• Mobiliari pensat i dissenyat per garantir el confort, seguretat i benestar dels avis
• Mobiliari per a nens pensat per afavorir la interacció i el joc amb els avis
• Cadires i taules que faciliten estones de relació entre fills, néts i avis

Ambients confortables
• Lluminàries adients a cada ambient
• Cortines i elements fonoabsorvents que milloren el confort acústic
• Elements de delimitació dels espais per evitar corrents d’aire

Disposar d’un espai on la interacció és possible facilita a les famílies la presa de decisió a l’hora d’escollir una 
residència i ens fa diferencials perquè apostem per compartir vivències i emocions.

Per a 
contractar

el Pack truca al
93 474 40 66

Espais higiènics i nets
• Neutralitzador d’olors amb productes específics del nostre catàleg 
• Dosificador Non Tocuh Purell desinfectant per mans a les zones de convivència 
• Productes de neteja específics per a paviments i revestiments continus no perjudicials per 
   a la salut recomanats per Papelmatic 

Beneficis
• Aportem valor ja que disposar d’aquests racons màgics millora la imatge i la reputació 
   perquè són una aposta diferencial que facilita la decisió de les famílies a l’hora d’escollir-nos
• Millora les relacions de convivència entre avis i néts perquè hi ha un espai específic 
• Els avis es troben en un ambient més familiar i personal que els estimula i els fa més feliços
• Donem l’oportunitat a les famílies de no deixar els nens a casa i visitar els avis 
• Afavorim la millora cognitiva i relacional de la gent gran


