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EMPRESA



Vicent Solé Mobiliari neix al 
1965 i evoluciona en el món del 
moble, durant més de 40 anys, 
fins arribar a l’actualitat.

INICI

La especialització de Vicent Solé 
Mobiliari és la de adaptar qual-
sevol espai al seu ús.

Pot projectar sobre àmbits tan 
específics i diferenciats com 
sales d’actes, geriàtrics, parcs 
infantils, oficines o restaurants.

DIVERSITAT

La experiència i la especialització 
permet a Vicent Solé Mobiliari 
abastar la totalitat d’un projecte 
de mobiliari.

Partint des del plantejament con-
ceptual i arribant fins la execució 
material.

SERVEI INTEGRAL

Pensar cada espai en funció de 
les seves necessitats, transfor-
mar-lo en funció dels seus usos.

Portar-lo a un nou nivell on 
poder-hi interactuar de forma 
òptima i amb eficàcia, fer-lo cò-
mode i agradable per l’usuari.

L’evolució de l’espai.

OBJECTIU
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EMPRESA

Estudiar les necessitats del 
client.  Pensar en el seu espai, 
els usuaris i el que hi han de 
desenvolupar.

Fer un plantejament global 
d’interiorisme adaptat a lo 
específic de cada àmbit.

ASSESSORAMENT
PROFESSIONAL1

L’equip de disseny de Vicent Solé 
Mobiliari projecta sobre l’espai 
buscant colors i textures, jugant 
amb la llum, triant mobiliari... 

Buscar solucions òptimes i 
econòmiques per a cada àmbit 
tot prioritzant les premises 
concretes del client. 

DISSENY
DE PROJECTE2
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EMPRESA
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L’equip tècnic de Vicent Solé 
Mobiliari trasllada de forma 
ràpida i segura el material fins a 
la localització del client. 

Muntatge i col·locació profes-
sionals i a mida. Amb eficiència 
i atenció als petits detalls.

TRANSPORT
I MUNTATGE3

Un cop realitzat el projecte, 
l’equip tècnic de Vicent Solé 
Mobiliari garanteix el seu man-
teniment amb un precís i reso-
lutiu servei post-venda.

Solucions ràpides i persona-
litzades per a nous problemes 
sorgits de l’evolució de l’espai.

SERVEI DE
MANTENIMENT4



DOCUMENT



DOCUMENT 
[ Escrit original o oficial que serveix de base, de prova o de suport d’alguna cosa. Unitat 
d’informació corresponent a un contingut singular. ]

oficines
biblioteques
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espai ordenat
   funcional
   professional

DOCUMENT
oficines
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Optimitzar l’espai de treball. 
Fer-lo més funcional i ordenat, 
professional. Fer-lo més còmode 
per tal de concentrar-se, de 
dialogar, de treballar en equip. 
Gestionar, coordinar i prendre 
decisions amb elegància i 
simplicitat.

OFICINES

DOCUMENT
oficines
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comoditat i optimització de l’espai

DOCUMENT
oficines
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DOCUMENT
oficines
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DOCUMENT
oficines

reunió

direcció

estratègia
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DOCUMENT
oficines
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DOCUMENT
oficines

treball en equip, 

concentració,

diàleg
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DOCUMENT
oficines

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES
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DOCUMENT
biblioteques

treball intel·lectual
reflexió i anàlisi
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Àmbit classificat i catalogat, 
que dóna ordre al document. 
Concentrar-se i analitzar amb 
tranquilitat, reflexionar amb 
serenitat. Investigar i estudiar, 
o entretenir-se amb la evasió 
d’una bona història.

BIBLIOTEQUES

DOCUMENT
biblioteques
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DOCUMENT
biblioteques
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documentat, classificat, catalogat 

DOCUMENT
biblioteques

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES
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ACTE



ACTE 
[ Fet realitzat per una persona, efecte d’una determinació de la voluntat. ]

sales d’actes
polivalents
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bona acústica, atenció i respecte, cerimònia i protocol

11

ACTE
sales d’actes



Instal·lació per a la cerimònia i 
el protocol, per a la conferència 
i la commemoració. Convocar 
i reunir, presentar en societat. 
Donar imatge i relacionar-se, 
posar atenció i respectar.  

SALES D’ACTES

ACTE
sales d’actes
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audiència

acte social

ACTE
sales d’actes
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ACTE
sales d’actes

27

conferència

commemoració
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imatge en públic  

presentació en societat

ACTE
polivalents



convocatòria 

reunió

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES
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ACTE
polivalents



ACTE
polivalents

Escenari pel curs i la conven-
ció, la inauguració i la cloenda. 
Versàtil i adaptable, modular i 
de fàcil plegat. Exposició amb 

explicació i imatge, il·lustrativa i 
didàctica, clara i entenedora.  

POLIVALENTS
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inauguració 

convenció

exposició

cloenda

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES

ACTE
polivalents
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SALUT



SALUT 
[ Estat de l’organisme lliure de malalties, que exerceix normalment totes les seves funcions. ]

geriàtrics
ambulatoris
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pau,

repòs, 

contemplació

SALUT
geriàtrics
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Bressol de calma i pau en la 
recta final de la vida. Llar de 
contemplació i serenitat per 
a evocar el record. Calma i 
tranquil·litat per a la reflexió vital. 
Repòs, tractament i teràpia tant 
per al cos desgastat com per a 
l’ànima exhaurida.

GERIÀTRICS

SALUT
geriàtrics
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SALUT
geriàtrics
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SALUT
geriàtrics

calma, serenitat, tractament 
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SALUT
geriàtrics

vellesa

record

 experiència
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CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES

SALUT
geriàtrics

39



SALUT
ambulatoris

recuperació, guariment, símptoma
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SALUT
ambulatoris

Espai públic, per a la visita i 
l’anàlisi del símptoma. El diagnòs-
tic i la recuperació. Amb la re-
generació i la rehabilitació arriba 
el guariment de l’organisme, la 
cura de la malaltia, la recupe-
ració de les funcions vitals.

AMBULATORIS
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SALUT
ambulatoris
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SALUT
ambulatoris

cura

diagnòstic

regeneració
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SALUT
ambulatoris

44

visita

anàlisi

rehabilitació



SALUT
ambulatoris

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES
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EDUCACIÓ



EDUCACIÓ 
[ Acció d’ajudar (algú) a desenvolupar les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals. Trans-
missió de coneixements, actituds, valors o formes de cultura. ]

escoles bressol
acadèmic
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inocència i curiositat

EDUCACIÓ
escoles bressol
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EDUCACIÓ
escoles bressol

Niu de la inocència i del creixe-
ment, de l’impuls de curiositat 
per aprendre divertint-se i experi-
mentant. Espai de convivència i 
comunicació. Un lloc còmode, sa 
i segur. 

ESCOLES BRESSOL
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aprendre, conviure, compartir, créixer, experimentar

EDUCACIÓ
escoles bressol
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EDUCACIÓ
escoles bressol
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divertit, còmode, sa, segur

EDUCACIÓ
escoles bressol
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EDUCACIÓ
escoles bressol

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES
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CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES

Temple de la formació, de la 
manifestació intel·lectual i de 
l’intercanvi d’opinió. Espai crític 
i de compromís, d’estudi i 
de diàleg.

ACADÈMIC

EDUCACIÓ
acacèmic
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investigació i estudi, compromís

EDUCACIÓ
acacèmic
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HOSTAL



HOSTAL 
[ Establiment públic on, pagant, donen menjar i allotjament. ]

restaurants
hotels
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esbarjo

trobada social

moment de descans

HOSTALrestaurants
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Lloc de trobada, d’esbarjo; per a 
relaxar-se i descansar. Submer-
gir-se en un ritual gastronòmic, 
de plaer pel paladar i d’alliberació 
dels sentits.

RESTAURANTS

HOSTALrestaurants
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relaxar-se, alliberar els sentits

HOSTALrestaurants
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HOSTALrestaurants
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espai 

de plaer pel paladar,

de ritual gastronòmic 

HOSTALrestaurants
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HOSTALrestaurants

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES
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HOSTAL
hotels

Niu del luxe i la comoditat, 
del servei personal i atent. Íntim i 

comfortable, relaxat i còmode.
Descans del cos i de la ment, 

després del viatge o del negoci.  

HOTELS
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HOSTAL
hotels

luxós

còmode

servicial
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HOSTAL
hotels
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HOSTAL
hotels

íntim

personal

comfortable
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HOSTAL
hotels

atent

relaxat

còmode
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HOSTAL
hotels

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES
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URBÀ



URBÀ 
[ Pertanyent a la ciutat. Propietat urbana. ]

parcs infantils
mobiliari urbà
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URBÀ
parcs infantils
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Camp del joc, de la carrera i del 
riure estrident. Explosió de la 
energia i vitalitat de la infància. 
Aprendre enfilant-se i caient, 
rodolant i embrutant-se.

PARCS INFANTILS

joc

inocència

aprenentatge

URBÀ
parcs infantils
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URBÀ
parcs infantils

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES
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URBÀ
parcs infantils

riure

córrer

energia

vitalitat
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URBÀ
mobiliari urbà

Espai públic, compartit. 
Propietat de tots i de ningú. 

Implica civisme i respecte pels 
demés. Pràctic, quotidià i 

integrat amb les estructures 
de la ciutat.

MOBILIARI URBÀ
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entorn cívic

     públic

     compartit

URBÀ
mobiliari urbà
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URBÀ
mobiliari urbà
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URBÀ
mobiliari urbà

comú, pràctic, integrat
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URBÀ
mobiliari urbà

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES
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URBÀ
mobiliari urbà

81

net, ecològic, comunitari



COMPLEMENT



COMPLEMENT 
[ Element accessori d’un altre. Que acaba de completar un conjunt seguint la línia marcada 
per la seva estructura essencial. ]
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COMPLEMENT

Varietat d’accessoris i detalls. 
Ambientació amb punts de color, 
línies de disseny a base de llum i 
textura. Combinació de mate-
rials i acabats per un estilisme 
personal. Les millors tendències 
tant per a interiors com 
per a exteriors. 
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accessori

combinació

personalitat

interior o exterior

COMPLEMENT
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COMPLEMENT

medi ambient

conscienciació
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COMPLEMENT

selectiu

reciclatge



88

senzill

formal

pràctic

COMPLEMENT
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COMPLEMENT



90

COMPLEMENT

tendència

ambientació

llum i textura
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acabats i materials

COMPLEMENT

CONSULTI’NS 
PER CONÈIXER
LA NOSTRA 
GAMA COMPLETA 
DE PRODUCTES



Vicent Solé Mobiliari ha desenvolupat projectes fent el suministrament 
    d’instal·lacions com...

HOTEL BALNEARI 

ROCA LLAURA 

BIBLIOTECA MARGARIDA 

DE MONTFERRAT 

[ Consell Comarcal de La Noguera ]

PROJECTES

SALA D’ACTES DE BALAGUER 

[ Ajuntament de Balaguer ]
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PARC INFANTIL DE BELLCAIRE 

[ Ajuntament de Bellcaire ]

DISPENSARI MÈDIC 

[ Sant Joan de Vilatorrada ]

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 

I CENTRE DE DIA DE CALLÚS

[ Ajuntament de Callús ]
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Vicent Solé Mobiliari té una gran experiència treballant per a l’àmbit públic,
    amb clients destacats com...

GENERALITAT DE CATALUNYA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE LLEIDA

AJUNTAMENT DE VIC

AJUNTAMENT DE SALOU

AJUNTAMENT DE SITGES

AJUNTAMENT DEL MASNOU

AJUNTAMENT DE BALAGUER

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CLIENTS
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L’evolució de l’espai

Recordi que a Vicent Solé Mobiliari 
li oferim un SERVEI POST-VENTA 
de manteniment dels nostres equipaments.

El nostre qualificat EQUIP TÈCNIC 
estarà a la seva disposició quan ho necessiti.

Truqui’ns al 973 58 60 66 
i solucionarem el seu espai
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