
Cuidem dels teus
Cuidamos de los tuyos



Mobiliari per geriatria
Mobiliario para Geriatría
Serrano Equipament  incorpora a la seva coltlecció una 
nova línia de productes pensats per a la gent gran.

Una familia de productes seleccionats per aconseguir 
una millora en el descans i lleure dels nostres éssers 
estimats.  Taules, cadires, butaques, sofàs i tota una 
gamma de complements que faciliten el confort i 
milloren la qualitat de vida dels seus usuaris. 

Serrano Equipament incorpora a su colección una 
nueva línea de productos pensados para la tercera edad.

Una familia de productos seleccionados para conseguir 
la mejora del descanso y el ocio de nuestros seres 
queridos. Mesas, sillas, butacas, sofás y toda una gama 
de complementos que facilitan el confort y mejoran la 
calidad de vida de sus usuarios. 



Cuidem tots els detalls
Cuidamos todos los detalles

Col·lecció dirigida a la tecera edat
Colección dirigida a la tercera edad
L’ergonomia és un factor imprescindible per tota la gamma de productes seleccionats. 
La salut és el centre dels requeriments de tota aquesta col·lecció.

La ergonomía es un factor imprescindible para toda la gama de productos seleccionados 
ya que la salud esta en el centro de los requerimientos de toda nuestra colección.

Tots els detalls que composen la familia de productes per geriatria de Serrano 
Equipament estan pensats per aconseguir cuidar al màxim l’experiència d’ús dels 
nostres clients, per facilitar els moviments dels usuaris i fer més còmode l’acció de 
seure i aixecar-se.

Todos los detalles que componen la familia de productos para la geriatría de Serrano 
Equipament estan pensados para conseguir cuidar al máximo la experiencia de uso 
de nuestros clientes, para facilitar los movimientos de los usuarios y hacer más 
cómoda la acción de sentarse y levantarse.



serrano

i equipaments
centres de dia
oficines



serrano

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
centres de dia i

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

    info@serranoequipament.com

    www.serranoequipament.com
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SERRANO EQUIPAMENT S.L. 
Ctra. de Martorell 27
Terrassa 08224 Barcelona
Tel: +34 93 733 14 22
Fax: +34 93 733 01 72

info@serranoequipament.com
www.serranoequipament.com

SIGUENOS

Sol·liciti informació de la nostra col·lecció per despatxos de direcció,
treball individual o compartit, recepcions, menjadors o sales d’arxiu.

Solicite información de nuestra colección para despachos de dirección,
trabajo individual o compartido, recepciones, comedores o salas de archivo


