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Receção



O espaço de recepção é o cartão de visita, a primeira impressão, 
o primeiro impacto com o ambiente de uma empresa, de um hotel

ou de qualquer outro ramo de negócio.
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Funcionalidade, design e conforto para um atendimento de excelência.
Desenvolvemos soluções inovadoras de atendimento para os mais diversos sectores.
Na Levira gostamos de ser desafiados com os seus projetos mais inovadores...
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Áreas comuns



As zonas de espera, existentes nas áreas comuns, poderão ter um carácter formal 
ou mais informal, consoante o ramo de negócio. 

Temos soluções transversais para esta necessidade.
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Desde puffs a sofás mais conservadores, 
a PRISMA tem uma variada gama de produtos para equipar uma área comum. 
Air e Air close para espaços mais descontraídos, Cube e Sybil para ambientes mais conservadores.
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Os equipamentos de suporte à tecnologia são cada vez mais recorrentes nas áreas comuns.
Estamos aptos a criar o seu  espaço “online” com soluções criativas e funcionais.
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Criar um Internet Spot é muito mais do que ter um ponto de rede numa área específica.
Podem ser espaços com dinâmica e criatividade ou reservados e acolhedores.

A escolha é sua. A solução nós temos.
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Café & Bar



Este tipo de espaços, muitas vezes referidos como áreas lounge são uma 
página em branco, que deverá ser preenchida com equipamentos 
que reflictam a imagem e identidade de cada projecto.
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Refeitório



A zona de refeição é muito mais do que uma zona onde se come.
Pode ter uma decoração mais minimal ou mais arrojada, 
a aposta está na fusão de materiais e contraste de cores/texturas.

A PRISMA apresenta várias soluções de mesas de tampo redondo, 
quadrado ou rectangular, e de cadeiras todas em PVC ou estofadas.
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Quartos e Suites



Nesta área estamos a trabalhar em parceria com a LOURINI, desenvolvendo e 
produzindo inúmeras soluções de mesas de cabeceira secretárias de hotel e 

pousa-malas, e também projectamos soluções 
de cabeceira de cama, credências e aparadores, entre outros complementos…
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Temos produto para as necessidades básicas de um quarto de hotel, 
e capacidade criativa para solucionar suites de luxo.

Existem produtos que ganham outra dimensão quando 
produzidos num material potencial e para um ambiente inovador, 
esse é o nosso factor surpresa...
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Administração



As nossas linhas executivas adaptam-se aos espaços administrativos de qualquer ramo de negócio.
Temos um leque de soluções e acabamentos diferenciadores.

Linha PRISMA para ambientes executivos mais descontraído e  para 
ambientes mais imponentes, V_SYSTEM para espaços com glamour 

e a Gally espaços entre o clássico e o contemporâneo.
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Áreas Vip



Zonas VIP são áreas resguardadas e especiais que, 
nalguns casos, envolvem preocupações de acesso e insonorização.
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Na PRISMA temos a capacidade de conceber divisórias para os 
espaços e complementar os mesmos com mesas de reunião 

e soluções para espaços informais de convívio.
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Salas de Conferências



Para salas de conferência, sala de reuniões, auditórios, 
salas de projecção ou salas de formação, temos soluções de equipamento personalizadas.

A PRISMA oferece uma ampla variedade de acabamentos e formas: 
rectangular, elíptica, barril, em forma de U, circular ou quadrada. 

Soluções fixas ou de fácil adaptação ao espaço.
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FARO
Praça da Paz, Bloco 1,1º Dt - Porta D 
8000-165 Faro
Telem. 965 084 834
vicente@prismamobiliario.com

BRAGA
Praça da Estação, nº 1 - loja 23 
4710-312 Braga 
Telem. 919 354 945
marques@pismamobiliario.com

https://prismamobiliario.wixsite.com/prisma 
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