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U-shaped table (large)طاولة حرف U كبير
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered 
with HPL for a longer time. There is a metal 
frame at the bottom of the table for 
increased durability and height. 6 levels can 
be adjusted according to desire from 45 to 
70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 

مقاس  
األلوان

180X120X45~70 CMSIZE
COLORS

U-shaped table (Middle)طاولة حرف U وسط
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered 
with HPL for a longer time. There is a metal 
frame at the bottom of the table for 
increased durability and height. 6 levels can 
be adjusted according to desire from 45 to 
70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 

مقاس  
األلوان

150X100X45~70 CMSIZE
COLORS

U-shaped table beige colorطاولة حرف U لون البيج

مقاس  

متوفر بــ

150X50X45~70 CMSIZE

Available in

القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered 
with HPL for a longer time. There is a metal 
frame at the bottom of the table for 
increased durability and height. 6 levels can 
be adjusted according to desire from 45 to 
70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 

صغيروسطكبير

Small Middle Large

U-shaped table (Small)طاولة حرف U صغير
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered 
with HPL for a longer time. There is a metal 
frame at the bottom of the table for 
increased durability and height. 6 levels can 
be adjusted according to desire from 45 to 
70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 

مقاس  
األلوان

120X80X45~70 CMSIZE
COLORS
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Crescent-shaped tableطاولة شكل هالل
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
لزيادة  الطاولة  يوجد اطار معدني اسفل  اطول, 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
جميع االطراف دائرية مغطاة بالمطاط السالمة 

االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame at 
the bottom of the table for increased durability 
and height. 6 levels can be adjusted according 
to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

160X80X45~70 CMSIZE
COLORS

Individual table 70x70 CM cmطاولة فردية ٧٠x٧٠ سم
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame 
at the bottom of the table for increased 
durability and height. 6 levels can be adjusted 
according to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

70X70X45~70 CMSIZE
COLORS

Individual table beige colorطاولة فردية لون البيج

70X70X45~70 CM60X60X45~70 CMAvailable inمتوفر بــ

القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame 
at the bottom of the table for increased 
durability and height. 6 levels can be adjusted 
according to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

Individual table 60x60 CM cmطاولة فردية ٦٠x٦٠ سم
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame 
at the bottom of the table for increased 
durability and height. 6 levels can be adjusted 
according to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

60X60X45~70 CMSIZE
COLORS
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Rectangular table 60x120 cmطاولة مستطيلة ٦٠×١٢٠ سم
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
لزيادة  الطاولة  يوجد اطار معدني اسفل  اطول, 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
جميع االطراف دائرية مغطاة بالمطاط السالمة 

االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame at 
the bottom of the table for increased durability 
and height. 6 levels can be adjusted according 
to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

60X160X45~70 CMSIZE
COLORS

Rectangular table 60x160 cmطاولة مستطيلة ٦٠×١٦٠ سم
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame 
at the bottom of the table for increased 
durability and height. 6 levels can be adjusted 
according to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

60X160X45~70 CMSIZE
COLORS

Rectangular table 60x160 cmطاولة مستطيلة ٦٠×١٦٠ سم
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame 
at the bottom of the table for increased 
durability and height. 6 levels can be adjusted 
according to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

60X160X45~70 CMSIZE
COLORS

Rectangular table 60x180 cmطاولة مستطيلة ٦٠×١٨٠ سم
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame 
at the bottom of the table for increased 
durability and height. 6 levels can be adjusted 
according to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

60X180X45~70 CMSIZE
COLORS
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Square table 60x60 CMطاولة مربعة ٦٠×٦٠ سم
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
لزيادة  الطاولة  يوجد اطار معدني اسفل  اطول, 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
جميع االطراف دائرية مغطاة بالمطاط السالمة 

االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame at 
the bottom of the table for increased durability 
and height. 6 levels can be adjusted according 
to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

60X60X45~70 CMSIZE
COLORS

Square table 70x70 CMطاولة مربعة ٧٠×٧٠ سم
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame 
at the bottom of the table for increased 
durability and height. 6 levels can be adjusted 
according to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

60X160X45~70 CMSIZE
COLORS

Round table 90cm Diameterطاولة دائرية قطر ٩٠ سم
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame 
at the bottom of the table for increased 
durability and height. 6 levels can be adjusted 
according to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

90X90X45~70 CMSIZE
COLORS

Round table 120cm Diameterطاولة دائرية قطر ١٢٠ سم
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame 
at the bottom of the table for increased 
durability and height. 6 levels can be adjusted 
according to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

120X120X45~70 SIZE
COLORS
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Trapezoidal tableطاولة شبة منحرف
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
لزيادة  الطاولة  يوجد اطار معدني اسفل  اطول, 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
جميع االطراف دائرية مغطاة بالمطاط السالمة 

االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame at 
the bottom of the table for increased durability 
and height. 6 levels can be adjusted according 
to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

60X120X45~70 CMSIZE
COLORS

 Dining and toys tableطاولة الطعام واللعب
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
اطول, يوجد اطار معدني اسفل الطاولة لزيادة 
تعديلة  يمكن  مستويات   ٦ واالرتفاع  المتانه 

حسب الرغبة من ٤٥ الى ٧٠ سم
بالمطاط  مغطاة  دائرية  االطراف  جميع 

السالمة االطفال

The pinch is made of wood and covered with 
HPL for a longer time. There is a metal frame 
at the bottom of the table for increased 
durability and height. 6 levels can be adjusted 
according to desire from 45 to 70 cm.
All sides are circular rubber-coated for the 
safety of children

مقاس  
األلوان

90X150X45~70 CMSIZE
COLORS

Primary table and chair setطقم طاولة وكرسي ابتدائي 
Description Productوصف المنتحج

مقاس  
األلوان

90X90X45~70 CMSIZE
COLORS

Children's computer tableطاولة حاسب لالطفال
القرصة من الخشب ومغطاه بمادة HPL لدوام 
بالمطاط  دائرية مغطاة  االطراف  اطول جميع 

السالمة االطفال

The shark is of wood and covered with HPL for 
a longer period. All sides are circular, 
rubber-coated for the safety of children

مقاس  
األلوان

60X160X55 CMSIZE
COLORS
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Steel chair primary 40 CMكرسي ابتدائي استيل ٤٠ سم
مصنوعة من البالستيك اآلمن لألطفال بقاعدة 
غير  والخدوش  الصدمات  تتحمل  قوية  ستيل 

قابل للصدأ
 مقاس ٤٠ سم 

Made of child-friendly plastic with a sturdy steel 
base that withstands shock and scratch 
resistant stainless Size 40 cm

مقاس  
األلوان

40X34X34 CMSIZE
COLORS

Steel chair kindergarten 35 CMكرسي روضة استيل ٣٥ سم
مصنوعة من البالستيك اآلمن لألطفال بقاعدة 
غير  والخدوش  الصدمات  تتحمل  قوية  ستيل 

قابل للصدأ
 مقاس ٣٥ سم 

Made of child-friendly plastic with a sturdy 
steel base that withstands shock and scratch 
resistant stainless 
Size 35 cm

مقاس  
األلوان

35X34X34 CMSIZE
COLORS

Chair nursery 28 CMكرسي حضانة ٢٨ سم
مصنوعة من البالستيك اآلمن لألطفال بقاعدة 
الصدمات  تتحمل  بالفرن  مطلية  حديد 

والخدوش غير قابل للصدأ
 مقاس ٢٨ سم 

Made of child-safe plastic with an oven-coated 
iron base that withstands scratches and 
bumps 
Size 28 cm

مقاس  
األلوان

28X34X34 CMSIZE
COLORS

Chair kindergarten 35 CMكرسي روضة ٣٥ سم
مصنوعة من البالستيك اآلمن لألطفال بقاعدة 
الصدمات  تتحمل  بالفرن  مطلية  حديد 

والخدوش غير قابل للصدأ
 مقاس ٣٥ سم 

Made of child-safe plastic with an oven-coated 
iron base that withstands scratches and 
bumps 
Size 35 cm

مقاس  
األلوان

35X34X34 CMSIZE
COLORS
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Two-piece sofa setطقم كنب قطعتين 
مغلف  الخشب  من  مصنوع  كنب  طقم 
باالسفنج ثم طبقة من الجلد الغير قابل للقطع 
وتسرب الماء سهل التنظيف والنقل من مكان 
انتظار االطفال  اماكن  اخر يمكن وضعة في  الى 

وفي االركان التعليمية مثل ركن المكتبة.

Sofa set made of wood coated with sponge and 
then a layer of unbreakable leather and water 
leakage. Easy to clean and transport from one 
place to another can be placed in the places 
where children wait and in educational corners 
such as the corner of the library.

مقاس  

األلوان

رقم الصنف

60X150X40 CM

50126

SIZE

COLORS

ITEM CODE 

Two-piece sofa setطقم كنب قطعتين 
مغلف  الخشب  من  مصنوع  كنب  طقم 
باالسفنج ثم طبقة من الجلد الغير قابل للقطع 
وتسرب الماء سهل التنظيف والنقل من مكان 
الى اخر يمكن وضعة في اماكن انتظار االطفال 

وفي االركان التعليمية مثل ركن المكتبة.

Sofa set made of wood coated with sponge 
and then a layer of unbreakable leather and 
water leakage. Easy to clean and transport 
from one place to another can be placed in the 
places where children wait and in educational 
corners such as the corner of the library.

مقاس  

األلوان

رقم الصنف

60X150X40 CM

50125

SIZE

COLORS

ITEM CODE 

piece sofa set (Bee Cell)-6طقم كنب من ٦ قطع (الخلية)
مغلف  الخشب  من  مصنوع  كنب  طقم 
باالسفنج ثم طبقة من الجلد الغير قابل للقطع 
وتسرب الماء سهل التنظيف والنقل من مكان 
الى اخر يمكن وضعة في اماكن انتظار االطفال 

وفي االركان التعليمية مثل ركن المكتبة.

Sofa set made of wood coated with sponge 
and then a layer of unbreakable leather and 
water leakage. Easy to clean and transport 
from one place to another can be placed in the 
places where children wait and in educational 
corners such as the corner of the library.

مقاس  

األلوان

رقم الصنف

175X38X35 CM

50124

SIZE

COLORS

ITEM CODE 

piece sofa set (Caterpillar)-5طقم كنب من ٥ قطع (اليرقة)
مغلف  الخشب  من  مصنوع  كنب  طقم 
باالسفنج ثم طبقة من الجلد الغير قابل للقطع 
وتسرب الماء سهل التنظيف والنقل من مكان 
الى اخر يمكن وضعة في اماكن انتظار االطفال 

وفي االركان التعليمية مثل ركن المكتبة.

Sofa set made of wood coated with sponge 
and then a layer of unbreakable leather and 
water leakage. Easy to clean and transport 
from one place to another can be placed in the 
places where children wait and in educational 
corners such as the corner of the library.

مقاس  

األلوان

رقم الصنف

175X38X35 CM

50124

SIZE

COLORS

ITEM CODE 
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Two-piece sofa setطقم كنب قطعتين 
مغلف  الخشب  من  مصنوع  كنب  طقم 
باالسفنج ثم طبقة من الجلد الغير قابل للقطع 
وتسرب الماء سهل التنظيف والنقل من مكان 
انتظار االطفال  اماكن  اخر يمكن وضعة في  الى 

وفي االركان التعليمية مثل ركن المكتبة.

Sofa set made of wood coated with sponge and 
then a layer of unbreakable leather and water 
leakage. Easy to clean and transport from one 
place to another can be placed in the places 
where children wait and in educational corners 
such as the corner of the library.

مقاس  

األلوان

رقم الصنف

60X150X40 CM

50126

SIZE

COLORS

ITEM CODE 

Two-piece sofa setطقم كنب قطعتين 
مغلف  الخشب  من  مصنوع  كنب  طقم 
باالسفنج ثم طبقة من الجلد الغير قابل للقطع 
وتسرب الماء سهل التنظيف والنقل من مكان 
الى اخر يمكن وضعة في اماكن انتظار االطفال 

وفي االركان التعليمية مثل ركن المكتبة.

Sofa set made of wood coated with sponge 
and then a layer of unbreakable leather and 
water leakage. Easy to clean and transport 
from one place to another can be placed in the 
places where children wait and in educational 
corners such as the corner of the library.

مقاس  

األلوان

رقم الصنف

60X150X40 CM

50125

SIZE

COLORS

ITEM CODE 

piece sofa set (Bee Cell)-6طقم كنب من ٦ قطع (الخلية)
مغلف  الخشب  من  مصنوع  كنب  طقم 
باالسفنج ثم طبقة من الجلد الغير قابل للقطع 
وتسرب الماء سهل التنظيف والنقل من مكان 
الى اخر يمكن وضعة في اماكن انتظار االطفال 

وفي االركان التعليمية مثل ركن المكتبة.

Sofa set made of wood coated with sponge 
and then a layer of unbreakable leather and 
water leakage. Easy to clean and transport 
from one place to another can be placed in the 
places where children wait and in educational 
corners such as the corner of the library.

مقاس  

األلوان

رقم الصنف

175X38X35 CM

50124

SIZE

COLORS

ITEM CODE 

piece sofa set (Caterpillar)-5طقم كنب من ٥ قطع (اليرقة)
مغلف  الخشب  من  مصنوع  كنب  طقم 
باالسفنج ثم طبقة من الجلد الغير قابل للقطع 
وتسرب الماء سهل التنظيف والنقل من مكان 
الى اخر يمكن وضعة في اماكن انتظار االطفال 

وفي االركان التعليمية مثل ركن المكتبة.

Sofa set made of wood coated with sponge 
and then a layer of unbreakable leather and 
water leakage. Easy to clean and transport 
from one place to another can be placed in the 
places where children wait and in educational 
corners such as the corner of the library.

مقاس  

األلوان

رقم الصنف

175X38X35 CM

50124

SIZE

COLORS

ITEM CODE 
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Bin Mobile Organizer-10وحدة تخزين ١٠ درج - متحركة
المتنقل لجعل  ١٠ درج   تم تصميم وحدة تخزين  

تنظيم حياتك أسهل وأكثر جاذبية.
تتميز الصناديق  الملونة بحواف دائرية للسالمة ، 
وشرائط   ، الحركة  لسهولة  مدمجة  ومقابض 

متقاطعة لمزيد من القوة والمتانة. 
تنزلق الصناديق القابلة لإلزالة من الداخل والخارج 

دون عناء ، للبقاء على مساراتها.

The 10-Bin Mobile Organizer with Assorted Bins  
is designed to make organizing your life easier 
and more attractive.
Built to Last durable steel frame with cross-bars 
for added stability with birch top for an 
additional work surface.
The removable bins slide in and out effortlessly, 
staying on their tracks.

مقاس  

األلوان ( اإلطار )

رقم الصنف

84X47X34 CM

50153

SIZE

COLORS (FRAME)

ITEM CODE 

Tray Mobile Storage Organizer-12وحدة تخزين ١٢ درج - متحركة
تم تصميم وحدة تخزين  ١٢ درج  المتنقل لجعل 

تنظيم حياتك أسهل وأكثر جاذبية.
تتميز الصناديق  الملونة بحواف دائرية للسالمة 
وشرائط   ، الحركة  لسهولة  مدمجة  ومقابض   ،

متقاطعة لمزيد من القوة والمتانة. 
الداخل  من  لإلزالة  القابلة  الصناديق  تنزلق 

والخارج دون عناء ، للبقاء على مساراتها.

The 12-Bin Mobile Organizer with Assorted Bins  
is designed to make organizing your life easier 
and more attractive.
Built to Last durable steel frame with 
cross-bars for added stability with birch top 
for an additional work surface.
The removable bins slide in and out 
effortlessly, staying on their tracks.

مقاس  

األلوان ( اإلطار )

رقم الصنف

43X69X90 CM

50155

SIZE

COLORS (FRAME)

ITEM CODE 

 Tray Mobile Storage-18وحدة تخزين ١٨ درج - متحركة
تم تصميم وحدة تخزين  ١٨ درج  المتنقل لجعل 

تنظيم حياتك أسهل وأكثر جاذبية.
تتميز الصناديق  الملونة بحواف دائرية للسالمة 
وشرائط   ، الحركة  لسهولة  مدمجة  ومقابض   ،

متقاطعة لمزيد من القوة والمتانة. 
الداخل  من  لإلزالة  القابلة  الصناديق  تنزلق 

والخارج دون عناء ، للبقاء على مساراتها.

The 18-Bin Mobile Organizer with Assorted Bins  
is designed to make organizing your life easier 
and more attractive.
Built to Last durable steel frame with 
cross-bars for added stability with birch top 
for an additional work surface.
The removable bins slide in and out 
effortlessly, staying on their tracks.

مقاس  

األلوان ( اإلطار )

رقم الصنف

84X67X34 CM

50154

SIZE

COLORS (FRAME)

ITEM CODE 

Bin Mobile Organizer-15وحدة تخزين ١٥ درج - متحركة
تم تصميم وحدة تخزين  ١٥ درج  المتنقل لجعل 

تنظيم حياتك أسهل وأكثر جاذبية.
تتميز الصناديق  الملونة بحواف دائرية للسالمة 
وشرائط   ، الحركة  لسهولة  مدمجة  ومقابض   ،

متقاطعة لمزيد من القوة والمتانة. 
الداخل  من  لإلزالة  القابلة  الصناديق  تنزلق 

والخارج دون عناء ، للبقاء على مساراتها.

The 15-Bin Mobile Organizer with Assorted Bins  
is designed to make organizing your life easier 
and more attractive.
Built to Last durable steel frame with 
cross-bars for added stability with birch top 
for an additional work surface.
The removable bins slide in and out 
effortlessly, staying on their tracks.

مقاس  

األلوان ( اإلطار )

رقم الصنف

84X67X34 CM

50154

SIZE

COLORS (FRAME)

ITEM CODE 
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slot storage unit-12وحدة تخزين ١٢ خانة 
الخشب مغطى بمادة HPL لمنع الخدش

الوحدة مرتفعه من االرض للحماية من الماء
وتأثيث  األطفال  العاب  لتخزين  باألقتناء  جديرة 

رياض األطفال والمدارس 
بشكل  تباع  حيث  االدراج  التشمل  الوحدة  هذه 

منفصل  

The wood is covered with HPL to prevent 
scratching
The unit is raised from the ground to protect 
from water
Worthy of acquisition for storing children's toys 
and furnishing for kindergarten and schools
This unit does not include drawers, as they are 
sold separately

مقاس  
رقم الصنف

84X47X34 CM
50153

SIZE
ITEM CODE 

 A storage unit of 3 cells and 5وحدة تخزين ٣ خانة و ٥ ادراج
drawers

الخشب مغطى بمادة HPL لمنع الخدش
الوحدة مرتفعه من االرض للحماية من الماء

وتأثيث  األطفال  العاب  لتخزين  باألقتناء  جديرة 
رياض األطفال والمدارس 

هذه الوحدة تشمل خمسة ادراج ملونة

The wood is covered with HPL to prevent 
scratching
The unit is raised from the ground to protect 
from water
Worthy of acquisition for storing children's toys 
and furnishing for kindergarten and schools
This unit includes five colored drawers

مقاس  
رقم الصنف

98X40X90 CM
50276

SIZE
ITEM CODE 

Closed storage unitوحدة تخزين مغلقة
الخشب مغطى بمادة HPL لمنع الخدش

الوحدة مرتفعه من االرض للحماية من الماء
وتأثيث  األطفال  العاب  لتخزين  باألقتناء  جديرة 

رياض األطفال والمدارس 
بشكل  تباع  حيث  االدراج  التشمل  الوحدة  هذه 

منفصل  

The wood is covered with HPL to prevent 
scratching
The unit is raised from the ground to protect 
from water
Worthy of acquisition for storing children's toys 
and furnishing for kindergarten and schools
This unit does not include drawers, as they are 
sold separately

مقاس  
رقم الصنف

98X40X90 CM
50028

SIZE
ITEM CODE 

slot storage unit-9وحدة تخزين ٩ خانات
الخشب مغطى بمادة HPL لمنع الخدش

الوحدة مرتفعه من االرض للحماية من الماء
وتأثيث  األطفال  العاب  لتخزين  باألقتناء  جديرة 

رياض األطفال والمدارس 
بشكل  تباع  حيث  االدراج  التشمل  الوحدة  هذه 

منفصل  

The wood is covered with HPL to prevent 
scratching
The unit is raised from the ground to protect 
from water
Worthy of acquisition for storing children's toys 
and furnishing for kindergarten and schools
This unit does not include drawers, as they are 
sold separately

مقاس  
رقم الصنف

84X67X34 CM
10016

SIZE
ITEM CODE 
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slot storage unit-5وحدة تخزين ٥ فتحة
العالية   الجودة  ذو  الخشب  من  مصنوعة 

ومغطى بمادة HPL لمنع الخدش 
وتأثيث  األطفال  العاب  لتخزين  باألقتناء  جديرة 
 ٥ من  مكونة  فهي  والحضانات  األطفال  رياض 
صغيرة  او  كبيرة  ادراج  وضع  تستطيع  فتحات 

يمكن تنظيفها ونقلها بسهولة 

Made of premium quality wood and coated with 
HPL to prevent scratching
Worthy of acquisition for storing children's toys 
and furnishing kindergartens and nurseries, as it 
consists of 5 slots that can place large or small 
drawers that can be cleaned and moved easily

مقاس  
رقم الصنف

60X120X30 CM
50274

SIZE
ITEM CODE 

slot storage unit-3وحدة تخزين ٣ فتحة
العالية   الجودة  ذو  الخشب  من  مصنوعة 

ومغطى بمادة HPL لمنع الخدش 
وتأثيث  األطفال  العاب  لتخزين  باألقتناء  جديرة 
 ٣ من  مكونة  فهي  والحضانات  األطفال  رياض 
صغيرة  او  كبيرة  ادراج  وضع  تستطيع  فتحات 

يمكن تنظيفها ونقلها بسهولة 

Made of premium quality wood and coated with 
HPL to prevent scratching
Worthy of acquisition for storing children's toys 
and furnishing kindergartens and nurseries, as it 
consists of 3 slots that can place large or small 
drawers that can be cleaned and moved easily

مقاس  
رقم الصنف

60X120X30 CM
50275

SIZE
ITEM CODE 

slot storage unit-6وحدة تخزين ٦ أدراج
العالية   الجودة  ذو  الخشب  من  مصنوعة 

ومغطى بمادة HPL لمنع الخدش 
وتأثيث  األطفال  العاب  لتخزين  باألقتناء  جديرة 
رياض األطفال والحضانات فهي مكونة شاملة 

٦ ادراج ملونة 
يمكن نقلها وتنظيفها بكل سهولة 

Made of premium quality wood and coated with 
HPL to prevent scratching
Worthy of acquisition for storing children's toys 
and furnishing of kindergartens and nurseries, 
as it is a comprehensive component of 6 
colored drawers
It can be moved and cleaned with ease

مقاس  
رقم الصنف

80X30X40 CM
50055

SIZE
ITEM CODE 

slot storage unit-5وحدة عرض ٥ فتحة مفتوحة
العالية   الجودة  ذو  الخشب  من  مصنوعة 

ومغطى بمادة HPL لمنع الخدش 
وتأثيث  األطفال  العاب  لتخزين  باألقتناء  جديرة 
 ٥ من  مكونة  فهي  والحضانات  األطفال  رياض 
صغيرة  او  كبيرة  ادراج  وضع  تستطيع  فتحات 

يمكن تنظيفها ونقلها بسهولة 

The wood is covered with HPL to prevent 
scratching
The unit is raised from the ground to protect 
from water
Worthy of acquisition for storing children's toys 
and furnishing for kindergarten and schools
This unit does not include drawers, as they are 
sold separately

مقاس  
رقم الصنف

60X120X30  CM
50052

SIZE
ITEM CODE 
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slot storage unit-10وحدة تخزين ١٠ فتحة
العالية   الجودة  ذو  الخشب  من  مصنوعة 

ومغطى بمادة HPL لمنع الخدش 
وتأثيث  األطفال  العاب  لتخزين  باألقتناء  جديرة 
 ١٠ من  مكونة  فهي  والحضانات  األطفال  رياض 
تنظيفها  يمكن  فتحات تستطيع وضع صغيرة 

ونقلها بسهولة 

Made of premium quality wood and coated with 
HPL to prevent scratching
Worthy of acquisition for storing children's toys 
and furnishing kindergartens and nurseries, as it 
consists of 5 slots that can place small drawers 
that can be cleaned and moved easily

مقاس  
رقم الصنف

121X81X30.5 CM
50188

SIZE
ITEM CODE 

 Mirror Storage Unitوحدة تخزين مالبس بمرايا
العالية   الجودة  ذو  الخشب  من  مصنوعة 

ومغطى بمادة HPL لمنع الخدش 
جديرة باألقتناء لتخزين وتنظيم مالبس األطفال 
بغرف  او  والحضانات  الروضات  في  سواء 

االلعاب االطفال في المنزل 

  

Made of premium quality wood and coated with 
HPL to prevent scratching
Worth to own to store and organize children's 
clothes, whether in kindergartens, nurseries, or 
children's playrooms at home

مقاس  
رقم الصنف

120X90X40 CM
50190

SIZE
ITEM CODE 

door plastic locker-9وحدة تخزين بالستيك ٩ خانة
يمكن  خانات  بتسع  البالستيك  من  مصنوعة 
وضع عليها اقفال بشفرات او بدون اقفال حيث 
لتكون  جانبية  اخرى  خزانات  باضافة  تتميز 
والتركيب  الفك  سهلة  فهي  واحدة  كقطعة 
والنقل من مكان الى اخر وتنظيفها بكل سهولة 

Made of plastic with nine boxes, locks can be 
placed with or without blades, as it is 
characterized by adding other side cabinets to 
be like one piece, it is easy to disassemble, install 
and transport from one place to another and 
clean it easily

مقاس  
رقم الصنف

100X96X42 CM
50298

SIZE
ITEM CODE 

door metal locker-9وحدة تخزين معدنية ٩ خانة
مصنوع من الحديد ذو جودة عالية مطلي بالفرن 
غير قابل للصدأ مكون من ٩ فتحات باقفال لكل 
التركيب  سهل  االخر  عن  مختلف  قفل  فتحة 

تستطيع نقلة وتنظيفه بكل سهولة 

Made of high-quality iron, plated with a stainless 
steel oven. It consists of 9 holes with locks for 
each opening. A different lock from the other. 
Easy to install. It can move and clean with ease.

مقاس  
رقم الصنف

115X90X40  CM
50052

SIZE
ITEM CODE 
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Book display unitوحدة عرض كتب
مصنوع من الخشب ذو الجودة العالية  ومغطى 

بمادة HPL لمنع الخدش 
جديرة باألقتناء لتخزين القصص والكتب سهلة 

النقل والتنظيف 

  

Made of premium quality wood and coated with 
HPL to prevent scratching
Worthy of storing your stories and books Easy to 
transport and clean

مقاس  
رقم الصنف

85X80X23 CM
50191

SIZE
ITEM CODE 

Bookshelf four-level for kidsدوالب عرض كتب بالستيك
بألوان  البالستيك  من  مصنوعة  تخزين  وحدة 
فصلك  او  غرفتك  تجعل  التي  جميلة  طفولية 
اربعة  لها  الوحدة  هذه  جميل  بشكل  يظهر 
سهولة  الى  باإلضافة  الكتب  لتخزين  خانات 

نقلها وتنظيفها

A storage unit made of plastic in beautiful 
childish colors that makes your room or class 
appear beautifully This unit has four boxes for 
storing books in addition to the ease of transfer 
and cleaning

مقاس  
رقم الصنف

39X80X79 CM
50110

SIZE
ITEM CODE 

Sand storage cupboardدوالب تخزين أدوات الرمل
دوالب مصنوع من البالستيك يتحمل العوامل 
الخارجية صمم لتخزين ادوات الرمل حيث يتميز 
والتنظيف  الغسل  عملية  لتسهيل  بفتحات 
فهو مكون من أربع خانات بالون طفولية جميلة 

A cabinet made of plastic that can withstand 
external factors. Designed to store sand tools, 
as it features holes to facilitate washing and 
cleaning. It is made up of four beautiful 
childhood balloon boxes

مقاس  
رقم الصنف

82X110X34 CM
30786

SIZE
ITEM CODE 

Plastic storage cabinetدوالب تخزين بالستيك
بألوان  البالستيك  من  مصنوعة  تخزين  وحدة 
فصلك  او  غرفتك  تجعل  التي  جميلة  طفولية 
 ٩ من  مكونة  الوحدة  هذه  جميل  بشكل  يظهر 
انها  باإلضافة  االلعاب  لتخزين  ملونة  ادراج 

سهلة النقل والتنظيف

A storage unit made of plastic with beautiful 
childish colors that make your room or class 
appear beautifully This unit is made up of 9 
colorful drawers to store toys in addition to that 
it is easy to transport and clean

مقاس  
رقم الصنف

78X89X42  CM
30778

SIZE
ITEM CODE 
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Round carpet diameter 160 CMسجاد دائري قطر ١٦٠ سم
سجاد مضاد للميكروبات والروائح 

مقاومة للتجاعيد واالنحناءات 
ألياف مضادة للتضاريس
١٠٠٪ نايلون لمنع الخدوش

Antimicrobial and odor mats
Resist wrinkles and bends
Anti - terrain fibers
100% nylon to prevent scratches

مقاس  

رقم الصنف

160X160X0.5 CMSIZE

ITEM CODE 50196

Round carpet diameter 150 CMسجاد دائري قطر ١٥٠ سم
سجاد مضاد للميكروبات والروائح 

مقاومة للتجاعيد واالنحناءات 
ألياف مضادة للتضاريس
١٠٠٪ نايلون لمنع الخدوش

Antimicrobial and odor mats
Resist wrinkles and bends
Anti - terrain fibers
100% nylon to prevent scratches

مقاس  
رقم الصنف

150X150X0.5 CM
50195

SIZE
ITEM CODE 

سجاد الحروف العربية دائري 
قطر ٢٠٠ سم

Arabic Roundabout Alphabet 
Rug - 200 CM

سجاد مضاد للميكروبات والروائح 
مقاومة للتجاعيد واالنحناءات 

ألياف مضادة للتضاريس
١٠٠٪ نايلون لمنع الخدوش

Antimicrobial and odor mats
Resist wrinkles and bends
Anti - terrain fibers
100% nylon to prevent scratches

مقاس  
رقم الصنف

200X200X0.5 CM
50225

SIZE
ITEM CODE 

سجاد الحروف العربية مستطيلة 
مقاس ٣٠٠ في ٢٠٠ سم

Arabic Rectangular Alphabet 
Rug - 300X200 CM

سجاد مضاد للميكروبات والروائح 
مقاومة للتجاعيد واالنحناءات 

ألياف مضادة للتضاريس
١٠٠٪ نايلون لمنع الخدوش

Antimicrobial and odor mats
Resist wrinkles and bends
Anti - terrain fibers
100% nylon to prevent scratches

مقاس  
رقم الصنف

300X200X0.5CM
50226

SIZE
ITEM CODE 
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