
Surge de uma fusão de ambientes interiores com 
o universo da arquitetura, onde o interior se funde 
numa harmonia perfeita e sofisticada, de 
materiais e revestimentos inovadores.

Procuramos responder às necessidades 
emergentes do mercado, apresentando um 
conjunto de serviços  no âmbito da concepção , 
construção e reabilitação de projetos na área do 
Design e Arquitetura de Interiores:
estudo e desenvolvimento do projeto  de 
arquitetura e interiores; projeto de execução e 
orçamentação; projetos 3D; obra e 
acompanhamento técnico; fornecimento e 
montagem de materiais, revestimentos  e 
equipamentos; projetos “chave-na-mão”.

O nosso conceito é caracterizado por um estilo 
contemporâneo e intemporal em que aplicamos 
o rigor e perfecionismo em cada projeto . 
Considerando os melhores critérios de 
funcionalidade, conforto e qualidade dos 
materiais, englobados num serviço completo de 
excelência.

Apostamos na análise de resultados positivos de 
um espaço, tirando partido do que poderá ser 
negativo, valorizando-o, intervindo através de 
aspetos necessários ao seu bom funcionamento 
de qualidade e sofisticação.

Os projetos desenvolvidos pela KOMAT, contam 
já com  um número considerável de clientes no 
âmbito particular  e público: residenciais, 
hotelaria, espaços comerciais e empresariais.



HOTELARIA

O charme e prestígio de uma visão de conforto e simplicidade  funcional.
Ambientes contemporâneos com reflexos de pormenores clássicos e elegantes.

Hotel Tivoli Avenida Liberdade 5*, Lisboa





Hotel Memmo Príncipe Real 5*, Lisboa



Hotel Epic Sana 5*, Lisboa



Corpo Santo Historical Hotel 5*, Lisboa



Hotel Tivoli Carvoeiro 5*, Algarve



Hotel The Yeatman 5*, Vila Nova de Gaia



Hotel Royal Óbidos Spa & Golf Resort 5*, Óbidos



Hotel Avani Liberdade 4*, Lisboa



Hotel Vincci Liberdade 4*, Lisboa



Hotel Tryp Aeroporto 4*, Lisboa



Hotel Star Inn Aeroporto 4*, Lisboa 



Hotel Porto Bay Marquês 4*, Lisboa



Hotel Tryp Lisboa Caparica Mar 4*, Costa da Caparica



Aroeira Lisbon Hotel Sea & Golf 4*, Herdade da Aroeira



Hote Rural Vale d’Azenha 4*, Alcobaça



Hotel Enigma Nature & Water 4*, São Teotónio



Rua Mariana de Andrade Nr.33 
2840-196 Seixal 

Tel: +351 212 252 859
Email: geral@komat.pt


