


SOM UN ESTUDI DE DISSENY 
D’ INTERIORS 360º
DESENVOLUPEM PROJECTES MULTIDISCIPLINARIS AMB UN FORT 
CONTINGUT CONCEPTUAL, BUSCANT SINÈRGIES ENTRE LES DIFERENTS 
DISCIPLINES PER GENERAR PROPOSTES INNOVADORES. 

La nostra principal missió és crear interiors que 
garanteixin el benestar de les persones.

Restaurant Kaori, Lanzarote.

HOLA!



DESENVOLUPEM 
PROJECTES 

PENSANT EN LES 
PERSONES

INTERIORISME  RESIDENCIAL

La nostra principal motivació és millorar la 
teva qualitat de vida.

CLAU EN MÀ

Treballant en modalitat clau en mà, el 
procés de reforma serà una experiència 
gratificant que viuràs sense 
preocupacions.

INTERIORISME  CONTRACT

Convertirem el teu negoci en el local de 
moda de la teva ciutat, ajudant-te a 
incrementar les vendes.

VISUAL MERCHANDISING

Mai despreciïs el potencial dels teus 
aparadors, són la finestra a l’univers de la 
teva marca.

SERVEIS

Buffet Bella Lucía, Lanzarote.



INTERIORISME  CONTRACT

Invertir en interiorisme, per a 
impressionar i sorprendre als 
clients, a través d’un disseny 
integral i transversal, és l’opció 
guanyadora.

Apliquem tècniques de 
màrqueting, enfortint el valor 
diferencial de la marca, per a 
garantir l’èxit del negoci. 

Què n’opinen els experts?

És innegable que el Chef català 
Ferran Adrià és una eminència, 
no només a nivell culinari sinó 
també, com a empresari 
restaurador. Segons la seva 
opinió:

Restaurant Erizo, Lanzarote.

«El menjar és el quart motiu 
per acudir a un restaurant. 
Per davant està el servei, 
l’ambient i l’interiorisme».



Quan es projecta un interior, es 
dissenya també l’experiència 
d’usuari, la relació que s’estableix 
entre l’espai i els seus habitants. 

L’interiorisme no tracta de crear 
un local bonic, sinó uns espais 
funcionals i eficients que 
converteix al públic en clients 
recurrents. A llarg termini, el 
públic no recorda amb facilitat 
els fets, però sí les emocions que 
han experimentat. 

Per tant, l’atmosfera que es 
genera en un espai és l’essència 
que romandrà a la seva ment.

Treballem a partir d’una 
estratègia clara per crear 
experiències que apel·lin a les 
emocions del públic.

Sabem com convertir els 
clients potencials en fans 
del teu negoci! 

Buffet Bella Lucía, Lanzarote.



A CREARTE INTERIORS tenim experiència treballant 
amb equips multidisciplinaris oferint el nostre servei 
de disseny i direcció de projectes en l’àmbit de la 
restauració i els hotels. 

Hem col·laborat amb empreses, promotores i 
decoradors amb una llarga trajectòria, intervenint 
a diferents ciutats de la Península i les Illes 
Canàries.

Pizzeria Divina Italia, Lanzarote.



Kaori Asian Restaurant
Puerto del Carmen, Lanzarote. 2021.

Restaurant Puerto Blanco.
Playa Blanca, Lanzarote. 2018.



Restaurant La Cala by Luis León.
El Charco de San Ginés, Arrecife. 2016.

Restaurant de tapes La Barra de Gonzalo
Salamanca. 2018.



Ens encarregarem de la 
coordinació dels equips i els 
diferents processos, seguint un 
pla de treball estricte. 

Farem el teu somni realitat!

CLAU EN MÀ

KEEP 
CALM

AND

ENJOY 
LIFE!

Hotel Fariones, Lanzarote.



Clau en mà Integral 

Organització, gestió i direcció d’obra amb 
visites periòdiques durant l’execució. 

Acompanyament a showroom de materials.

Actualització dels plànos i elaboració de 
material tècnic durant el procés de l’obra. 

Gestió de comandes, recepció i 
emmagatzematge de materials i productes. 

Transport i muntatge del mobiliari subministrat. 

Programació d’obra, planificació i direcció del 
personal. 

Manteniment i neteja final d’obra.

Disposició de la decoració i el parament el dia 
de la inauguració. 

És l’opció ideal per a tu si...

Vols optimitzar la teva inversió i viure 
l’experiència de reforma sense contratemps, 
delegant les responsabilitats de la direcció 
d’obra a un equip de professionals. 

6.300,00€ + IVA1.850,00€ + IVA

Projecte Tècnic Integral | 2D

Programa funcional i assessorament 
personalitzat.

Propostes de distribució orgànica i funcional 
optimitzant la comuniació entre les estances. 

Disseny de mobiliari a mida. Presentació de 
detalls i selecció d’acabats.  

Memòria gràfica: plànols, alçats, seccions del 
projecte tècnic.

Disseny de les instal·lacións integrant conceptes 
d’estalvi energètic. 

Projecte d’il·luminació i ambientació.

Presentació detallada de materials, productes i 
luminàries. 

Pressupost desglossat de la reforma amb els 
nostres equips de confiança.

És l’opció ideal per a tu si...

Estàs pensant en reformar el teu local i 
necessites un projecte integrador i a mida de les 
teves necessitats. 



Valorem la proximitat, 
oferint productes de 

fabricació nacional amb 
garanties de respecte 

dels drets humans.

E U R O P E U

Defensem els productes 
de disseny, protegint els 
originals i rebutjant les 
còpies. L’originalitat és 

una aposta segura. 

O R I G I N A L

G A R A N T I A
D ’ È X I T

“L’equilibri entre caràcter i 
flexibilitat és la clau del futur. 
L’autenticitat dels dissenys 
contemporanis radica en la 
simplicitat i l’atemporalitat”.

Treballem amb les 
marques millor valorades 

del sector CONTRACT.

C O N F I A N Ç A

Col·laborem amb 
professionals de llarga 

trajectòria.

E X P E R I È N C I A

Resolem les necessitats 
del públic i, per això, es 

senten satisfets. 

S A T I S F A C C I Ó

Busquem materials amb 
les característiques més 
òptimes per espais de 
pública concurrència.

Q U A L I T A T

Tractem directament 
amb els fabricants, el 

que permet un alt grau 
de personalització. 

P E R S O N A L I T Z A C I Ó

Oferim productes que 
requereixen molt poc 

manteniment. Resistents 
als raigs UV, anti-taques i 

de fàcil neteja. 

M A N T E N I M E N T

Garantia de fabricació 
en tots els productes. 

G A R A N T I A



Marta Duran
Núm. Col·legiada: 1427

Fundadora i directora creativa de CREARTE INTERIORS,  
és graduada en Projecció i Direcció d’Obres 
d’Interiorisme. Especialitzada en Disseny Gràfic i 
Fotografia. Perfeccionista per naturalesa, té cura dels 
detalls de cada projecte, buscant la solució més òptima 
per a cada client.

Julieta Cruoglio
Núm. Col·legiada: 1426

Fundadora de CREARTE INTERIORS, és llicenciada en Belles 
Arts. Es va especialitzar en Disseny d’Interiors col•laborant 
en diferents estudis d’arquitectura, interiorisme i empreses 
de disseny de mobiliari. La seva experiència la va portar a 
emprendre el seu propi estudi, on exerceix de directora de 
projectes, supervisant totes les fases d’un disseny, des de la 
conceptualització fins a l’execució.

A CREARTE INTERIORS la recerca de creativitat sorgeix de l’art, els viatges i les singularitats culturals. Una 
recerca constant entre les referències de la història de l’art i la investigació de solucions creatives.

L’ESTUDI: LA NOSTRA FILOSOFIA 



INFORMACIÓ DE CONTACTE

658 553 405 | 661 870 006
www.crearteinteriors.com

@crearteinteriors

Comencem?

Estarem encantades  de poder 
ajudar-te a fer el teu somni realitat i 
volem viure aquesta experiència al 
teu costat.


