


LaFabricadeKrto
carrer dels dominics, 10 local

08022 barcelona
Telf. 932 541 438

www.lafabricadekrto.com

catàleggeneral



Benvolgut KidFriend!!

Si estàs llegint aquest catàleg, és perquè ets una persona preocupada per la joguina de qualitat i el medi ambient,
i saps que la millor manera de jugar i aprendre tant per a un nen com a un adult és fer-ho de forma divertida, lúdica i 
compartida.

Jugar és un exercici per al cos i la ment, jugar és aprendre, i tot i que els nens no juguen per aprendre, amb el joc simbòlic 
s’exerciten moltes habilitats com són la resolució creativa de problemes, el comportament corporatiu i de relació amb els 
altres, el pensament lògic, el coeficient d’intel•ligència, i la capacitat d’integració i lideratge.

Si desitgem que els més petits es converteixin en un adult actiu, creatiu i sà, només podem aconseguir-ho fomentant la seva 
autoestima.

Cada nen, ha de tenir la possibilitat de tenir cada dia el temps sufi cient per poder gaudir mitjançant el joc i així desenvolupar-se 
una miqueta més com a persona.

I una manera de complementar el joc és amb joguines que convidin a la participació i fomentin la creativitat i l’acció fent del nen 
el protagonista del joc.

Perquè els nens no juguen per aprendre, però a través del joc, aprenen.

En aquest sentit, perquè els més menuts desenvolupin la seva creativitat i descobreixin la relació amb l’entorn, per mitjà del
Disseny Ecològic i la diversió hem creat la nostra nova línia de productes KrtoKids.

Som de Barcelona, des d’on oferim productes per a nens i nenes de 3-12 anys, dissenyant  i produint les nostres idees, sempre 
sota criteris funcionals, pedagògics i sostenibles, buscant el compromís entre la joguina didàctica i educativa. 

Per fer-ho, desenvolupem i fabriquem localment les nostres idees i conceptes amb materials naturals i quotidians, tots 
ells sota les Normatives Europees actuals (CE RD782/1998, UNE-EN 71-3A1:2001, 71-3AC:2002, CE 1935/2004) que garanteixen 
aspectes tant importants per als més petits com són la seguretat i la sostenibilitat dels nostres productes. 

La nostra experiència, ens ha fet veure  la necessitat de proposar idees i productes amb honestedat, sinceritat i ètica, 
però apostant pel disseny, la innovació i la cultura com a valor vertebrador de les nostres creacions. 

Els nostres productes estan dissenyats sobretot en cartró, un material lleuger, natural i resistent, reciclable i sostenible
ja que minimitza el residu i per tant l’impacte al medi ambient, essent a més a més un suport d’expressió creativa totalment
diferent amb uns límits que només el nen és qui els marca. 

Si ets KidFriend, saps que regalar a un nen un producte de KrtoKids no és només regalar un producte per fer-li un ús pel que 
han estat dissenyats, sinó que també estaràs regalant un suport d’expressió creativa i artística pels més petits i en defi nitiva  
una joguina amb la que podran desenvolupar les seves capacitats mecàniques i espaials. 
Així com  de relació i lideratge amb el seu entorn.

L’equip d’FdK ens preocupem per les necessitats dels pares, mares i dels petits i creiem que amb consciència podem
fer un món millor.
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La cadira està composta de tres peçes, fetes de cartró de doble 
cara que li otorga resistència,

el material cumpleix amb les normatives: RD782/1998, UNE-EN 
71-3A1:2001, 71-3AC:2002, CE 1935/2004.

Una cadira per a nens i nenes de 3 a 6 anys, perqué juguin 
amb ella, la dibuixin, la pintin

i puguin endreçar-ho dins el calaix.
Disponible en un acabat básic de doble cara, blanc+natural.

Ajudar als nens i nenes a desenvolupar els sentits creatius, 
artístics i de coordinació mecànica.

Mitjançant l’ús dels colors i dels traços junt amb el muntatge i 
manipulació de la cadira.



Mides del Packaging: 49cm x 56cm x 6cm.
Contingut: Cos Central (1ut.) + Seient (1ut.) + Nervi (1ut.)

A més a més a dins trobarás on dirigir-te per obtenir sorpreses 
per poder reutilitzar el packaging.

Les instruccions de muntatge es troben a la part posterior del 
packaging.

Inclús podrás decorar la cadireta amb els complements com
el trenkadís, que en un paquet de 6 fulls adhesius on trobaràs

una trama per retallar i enganxar-ho,
i així usar la técnica de Gaudí a la teva cadireta.

També podràs forrar-la amb el “washi tape” o usant la
técnica del “ArtPatch”, fent un Patchwork a la cadireta,

i donant-li un aire diferent i delicat.





Un pupitre pels petits (de 3 a 6 anys), perqué s’expressin, i 
desenvolupin la seva creativitat. 

Amb el pupitre ajudarem als petits a desenvolupar els sentits 
creatius, artístics i de coordinació mecànica

per mitjà del muntatge i l’ús.

El pupitre està compost de quatre (4) peçes, de cartró de doble 
cara que li otorga resistència i lleugeresa,

Es presenta plegat en un packaging de mides: 55,5x48x6cm.
I trobaràs les instruccions de muntatge

a la part posterior de la caixa.

I per poder gaudir-ne més, oferim el PACK de cadira+pupitre, i 
així gaudir el doble!

El material cumpleix amb les normatives: RD782/1998, UNE-EN 
71-3A1:2001, 71-3AC:2002, CE 1935/2004

A part de ser un mobiliari de cartró, sostenible i reciclable, la 
seva vessant educativa i creativa és molt interessant ja que els 

mateixos nens poden experimentar amb el volum
i descobrir com d’un cartó pla en pot sortir una cadira, o un 

pupitre o una forma en tres dimensions. 
A més a més es poden pintar, enganxar gomets,

fer un collage, estampar amb segells...el que se’ls acudeixi.
Cada pupitre serà únic!



Tots els colors i eïnes que puguin fer servir els petits, les poden 
desar en els espais que hi ha disponibles,

tant en el portallapis com en el calaixet que hi ha al costat.

Aquesta tapa està intergrada en el pupitre és d’accés ràpid i 
sense tancaments.

El contenidor es plega fàcilment i no és necessaria cap fi xació.

A més a més, i seguint el concepte de KrtoKids,
el sobre és també una tapa on descobrim un calaix per poder 

enmagatzemar
 les obres dels petits o qualsevol material que es vulgui desar.

Oferint així més possibilitats de tenir i mantenir recollit i endreçat 
els útils dels petits.





Del geni de Gaudí va sorgir el fabulós temple, fruit de la seva 
creativitat i de la seva visió avançada al seu temps, que ara

podem gaudir a Barcelona.

Gaudeix-la ara amb els nens i nenes muntant-la i decorant-la 
tal i com la va concebre en Gaudí.

Pinta-la per fora. Emporta’t un petit troç de Barcelona i fes-la 
teva. Creativitat en estat pur.

El packaging conté les instruccions de muntatge i les seves 
característiques, es troben a la part posterior del blister.

Estalviant materials afegits
i per tant molt més ecològic i sostenible.

Mides Packaging: 38cmx50cmx1cm
Contingut: Cos (2uts.) + Arc Central (2uts.) + Arcs Laterals (4uts.) 

+ Velcros (2uts).
+ 8uts. de paper de cel·lofana

(de 4 colors vermell, groc, verd i blau)

A més trovarás consells i trucs per fer servir el pack del blister.

Un producte pensat per a ser muntat d’una manera ràpida i 
fàcil, per compartir amb els nens i que aquests desenvolupin la 

coordinació mecànica i espaial.

A l’estar fet amb cartró ondulat el producte és ecològic i fàcil-
ment reciclable, no genera residus perjudicials

per al medi ambient i és completament inocuu pels nens.





Ja tenin una joguina per a nens i nenes de totes les edats!!

Amb la Sagrada Família BIG, podran muntar, jugar, pintar i 
decorar tots junts. 

A dins i a fora, fent servir els dits com pinzells podrán expressar 
la seva creativitat, inspirant-se en la natura, tal com va fer en el 

seu dia el mestre Gaudí.

En plena acció!!

Expressant sense límits, combinant els colors i creant de nous 
sobre el llenç en blanc de la Sagrada Família BIG.

Mides Packaging: 141cm x 92cm x 5cm.
Tamany muntada: 

101,2cm x 92,2cm x 140,6cm.150,6cm (altura MAX) 

Cumpleix les Normatives Europees: RD782/1998, CE 1935/2004, 
UNE-EN 71-3A1:2001,71-3AC:2002.

Amb la Sagrada Família BIG podrán disfrutar els nens a partir 
dels 3anys fi ns als 12.

Podrán entrar a dins amb la porta i així fer volar la imaginació, 
tant per fora com per dins. 





Una nova experiència del mestre Gaudí. Del seu fabulós parc 
Güell de Barcelona, 

us presentem al DrakGaudí, la reproducció del drac que vigila la 
porta d’entrada al parc.

El DrakGaudí es munta amb tres peçes, el cos central (que es 
plega sobre si mateix) i les potes,

que s’uneixen per ranures al cos, rigilitzant tot el conjunt.

A més, el cos disposa de ranures en tot el se llom, per omplir-ho 
en forma de trencadís amb

paper de cel·lofana (inclosos al blister).

Práctica el trencadís imaginant el drac amb tota l’imaginació i 
creativitat va fer en Gaudí en els seus projectes.

Expressa’t amb absoluta llibertat!!



Podeu contactar a:

hola@lafabricadekrto.com
www.lafabricadekrto.com

Telf: 932 541 438

facebook/lafabricadekrto @lafabricadekrtoplus.google.com/Lafabricadekrto pinterest.com/lafabricadekrto instagram.com/lafabricadekrto


