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Sobre Nós

A Ambitus S.A. é uma empresa produtora de mobiliário, 
vocacionada para a Indústria Hoteleira, localizada no norte de 
Portugal, Paredes, distrito do Porto.

Com um grande parque de máquinas, numa área superior 
a 4.000 m2 e uma equipa de cerca de 50 colaboradores, 
distribuídos em diversas áreas como cotação, gestão de 
projetos, desenho técnico e produção, a Ambitus S.A. assenta 
a sua cultura na máxima produtividade, inovação e qualidade.

EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO
DEDICADA AO SECTOR HOTELEIRO

Originária dos anos 60, a Ambitus combina o conhecimento 
tradicional da fabricação de móveis com as mais recentes 
tecnologias de produção.
Destes quase 60 anos de história, a humildade, a vontade de 
partilhar conhecimento com os clientes, o rigor e a procura 
constante da qualidade, criando verdadeiras parcerias são os 
mesmos valores de hoje.
Com o tempo veio a maturidade e experiência que permitiu à 
Ambitus garantir competência e profissionalismo em qualquer 
desafio.



Nossos 
Valores

“ A Ambitus integra nos seus valores o conhecimento
técnico adquirido pela experiência, no forte envolvimento
da equipa e na ambição de continuar a crescer de forma 
sustentável, oferecendo uma proposta de valor diferenciada
aos seus clientes e a todo o sector mobiliário“



60 Anos 
de História

Foi em 1961 que António Alves Ribeiro, fundador da empresa e 
apaixonado por este setor, realizou o seu sonho.

Ao longo dos anos, alicerçou o seu trabalho no conhecimento 
técnico adquirido pela experiência, no forte envolvimento 
da equipa e na ambição de continuar a crescer de forma 
sustentável, passando estes valores aos seus dois filhos, António 
Ribeiro e Antero Ribeiro, actuais accionistas da  empresa.

Com 60 anos de história, a Ambitus mantém a humildade, a 
atenção aos detalhes, a vontade de compartilhar conhecimento 
e a preocupação constante com a satisfação do cliente, 
formando verdadeiras parcerias.

«Eu cresci no
meio do serrim»

António Ribeiro
Ambitus CEO



As melhores
soluções
Na Ambitus fazemos um acompanhamento completo de todos os projetos. 
Após o cliente idealizar o design do mobiliário, estamos preparados para 
iniciar todo o processo.

Começamos por prestar aconselhamento sobre métodos 
construtivos e soluções de engenharia, depois passamos para a 
cotação do projeto e não iniciamos a produção sem desenhos 
técnicos em 2D e 3D, bem como uma aprovação do cliente de todas 
as amostras dos materiais e acabamentos envolvidos no projeto .

Na produção de móveis, a madeira é considerada o material de 
excelência. A Ambitus trabalha com o tipo de madeira escolhido pelo 
cliente para o seu projeto.

Das lâminas naturais às pré-compostas, madeiras maciças como 
carvalho, nogueira, pinho cereja, cedro, faia, e até madeiras exóticas 
como ébano, jacarandá, entre outras.

Além dessas matérias-primas, oferecemos aos nossos clientes uma 
ampla gama de alternativas e complementos:

- Estofagem; Apresentamos uma enorme variedade de tecidos e a 
possibilidade de o cliente escolher ou fornecer o tecido que melhor 
se adequa ao seu projeto, garantindo que são geridos com a maior 
atenção aos detalhes e sempre com espumas de qualidade;

-Metais; Vários tipos de metais, como aço, aço inoxidável ou latão, 
fazem parte da gama de materiais disponíveis. A larga experiência 
permite-nos garantir uma integração fiável na madeira e o melhor 
acabamento;

-Pedras; Uma grande diversidade de mármores fazem parte do nosso 
produto, mas também as pedras sintéticas, são uma alternativa, há 
várias décadas na Ambitus.
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Colocamos experiência
até ao mínimo detalhe...

Hotel StandArt
Moskow
Loc: Moskow

Data: 2015

Classificação: ⭐⭐⭐⭐⭐



Dress Code
Hotel
Loc: Paris

Data: 2017

Classificação: ⭐⭐⭐⭐



Hotel Alfred
Sommier

Loc: Paris

Data: 2018

Classificação: ⭐⭐⭐⭐⭐



Loc: Paris

Data: 2016

Classificação: ⭐⭐⭐⭐

Victor Hugo
Paris Kleber



Hotel
Pastel
Loc: Paris

Data: 2017

Classificação: ⭐⭐⭐⭐



Mercure
Lyon Bastille
Loc: Paris

Data: 2020

Classificação: ⭐⭐⭐⭐



Hotel
Léna

Loc: Paris

Data: 2018

Classificação: ⭐⭐⭐⭐



Hotel
Beige

Loc: Paris

Data: 2021

Classificação: ⭐⭐⭐⭐



Fábrica:
Rua da Fábrica, Nº272

4585-013 Baltar | Paredes | Portugal

GPS: 41°10’32.5”N8°23’20.8”W | 41.17569, -8.389111

Contactos: +351 220 944 468 | Fax +351 220 936 469

info@ambitus.pt | www.ambitus.pt


