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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
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Disposem de tot el mobiliari i 

dels complements per a les 

aules i els espais dels centres 

educatius.

Mobiliari a mida: taules (fixes, 

abatibles, plegables, mòbils amb 

rodes...) bancs, cadires, armaris, 

emmagatzematge de material, 

complements,... per aules i 

espais de treball, espais de 

psicomotricitat, sales de reunió, 

graderies, gimnasos, i racons de 

joc.

Menjador infantil. Mobles de fusta de faig natural fets totalment a mida al nostre taller i secció de fusteria. Estudi complet del menjador amb combinació de taules amb bancs i cadires. 

Taules modulars per fer combinacions adaptades a les necessitats de cada espai.

Taules abatibles, per a un millor aprofitament de l`aula.Sala d`actes. Graderies, mobiliari, parets..., amb fusta, melamines i compactes.

Graderies amb formes, mides i acabats diferents.

Materials adaptats per espais lúdics.

Mobles per a joc simbòlic, fets a mida i amb 
qualsevol forma i material.

Mobiliari per 
a centres educatius

serrano



Els sistemes modulars dels 

nostres productes permeten una 

distribució òptima dels espais, a 

partir d’un estudi previ de cada 

projecte.

Comptem amb un ampli catàleg 

i gamma d’acabats, colors i 

materials per a cada producte.

El nostre mobiliari està dissenyat 

en programes diferenciats per 

escoles bressol, escoles de 

primària i secundària, centres 

d’eso, centres de batxillerat i 

universitats.

Mobiliari per 
a centres educatius

serrano

Mobiliari dissenyat per a aules temàtiques.

Aula infantil. Mobles fets a mida, segons cada espai.

Modulació del mobiliari adaptable per a diferents espais de treball.

Aula polivalent. Disposem i proposem diverses taules, cadires, 
sofàs i material de psicomotricitat.

Prestatgeries i mobles a mida per a cada aula. Disposem dels 
colors i les variants que cada cas demani.

Estudi i distribució adaptada i personalitzada en cada projecte.

Equipament de butaques per a sales d’actes, teatres i cinemes. Amb models, 
acabats i colors diversos per personalitzar segons cada projecte.
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Comptem amb el mobiliari 

més especialitzat per a oficines 

amb gran diversitat de taules, 

armaris, arxivadors, cadires, i 

complements.

Solucions distributives i modulars 

adaptades per al disseny concret 

i específic de cada espai de 

treball amb acabats de màxima 

qualitat. Estudis previs, amb 

proposta de mides i distribució 

dels espais.

Disseny i línies netes per a simplificar l’estructuració dels espais. Equipar un office, requereix taules i cadires amb unes característiques especials.

Llocs multi treball per optimitzar els espais.

Taules abatibles amb rodes. La importància de la funcionalitat i 
polivalència dins d`una aula.

Varietat en models de cadires, colors, acabats i entapissats.

Distribució programada per millorar l’espai de treball.

Ordre: bucs de calaixos, arxivadors i complements.

Despatx de direcció, amb diferents llocs de treball.

Mobiliari
per oficines

serrano



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. 

Fabricació, comercialització 

i muntatge de mobiliari escolar, 

d’oficina i equipaments

serrano

Consulteu la gamma de 

productes a la nostra web 
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Fabricació, comercialització 

i muntatge de mobiliari escolar, 

d’oficina i equipaments
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