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Des del 1972 dissenyem, 

fabriquem, comercialitzem i 

fem el muntatge de productes 

dels nostres projectes.

Centres educatius

Oficines

Centres de dia 

Equipaments

Disposem d’una àmplia 

gamma de mobiliari i de 

complements per a

Consulteu la gamma de 

productes a la nostra web 

www.serranoequipament.com



equipaments
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serrano



Mobiliari pensat per afavorir la 

comoditat i benestar de la gent 

gran.

Productes dissenyats al servei 

d’espais per a grups, per usos 

específics i usos polivalents.

Sales de psicomotricitat, sales 

d’actes, zones de treball 

psicomotriu i zones d’activitat 

lúdica.

Mobiliari per 
equipaments i
centres de dia 

serrano

Disposem de mobiliari adequat tant per a zones interiors com zones ajardinades

Projectem i equipem els espais per a menjadors i cafeteries amb mobiliari adequat per aquests usos

Mobiliari i complements per a recepcions i zones d’atenció 
personalitzada.

Seients dissenyats perquè els mes grans puguin descansar 
còmodament. Models també reclinables i entapissats de fàcil neteja.

Disposem de bancs, sofàs, taules, complements i seients adequats a cada espai.

Varietat de dissenys, models i acabats

Mobles d’emmagatzamatge en diferents dissenys, formats, acabats i dimensions 
per a la seva millor integració i funcionalitat.

Mobiliari i complements per crear espais còmodes i agradables



serrano

Comptem amb la col.laboració 

d’un equip d`arquitectes i 

dissenyadors d`interiors per un 

assessorament integral de 

cada projecte.

Fabriquem mobles a mida 

per a qualsevol espai: aules, 

oficines, biblioteques, 

menjadors, vestidors, espais i 

sales polivalents.

Oferim el manteniment del 

nostre propi mobiliari i dels 

recanvis de tota la gamma de 

productes. 

Lliurem, muntem i distribuïm 

amb transport i muntadors 

propis i tracte personalitzat. 



serrano

Fabricació, comercialització 

i muntatge de mobiliari escolar, 

d’oficina i equipaments

Consulteu la gamma de 

productes a la nostra web 

www.serranoequipament.com

Ctra. de Martorell 27

08224 Terrassa. Barcelona

    34 937 331 422

    34 937 330 172
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