
APRESENTAÇÃO GERAL



Construção e Renovação de Edifícios, 
Apartamentos e Moradias 
Coberturas, Projectos.



Somos uma empresa criada em 2004, cujo 
o objetivo a nível social é a reconstrução e 
reabilitação, gerida desde a sua criação pelo 
sócio-gerente Roberto Ribeiro.
 
Temos vindo a crescer graças a uma equipa 
técnica especializada, o que nos permite 
responder a qualquer desafio nos setores 
da construção, remodelação, renovação e 
reabilitação.

 Temos apostado na especialização de 

coberturas, estruturas de madeira e metálicas, 
elevando os nossos padrões de qualidade 
sistematicamente, o que nos garantiu a 
recomendação para a aplicação dos seus 
produtos por empresas de renome, tais como, a 
Onduline, a Umbelino Monteiro, os Armazéns do 
Calhabé e a Montael.

 
A nossa aposta na qualidade, assim como a 
satisfação dos nossos clientes é renovada a cada 
empreitada.

Acreditamos na qualidade do nosso trabalho tal 
como o temos vindo a demostrar após nossos 
clientes/parceiros, o que leva à satisfação e 
confiança por eles depositada na Imprilar, vendo 
em nós parceiros de futuro.
 
Certos que a Imprilar merecerá a vossa melhor 
atenção, esta equipa coloca-se à vossa inteira 
disposição para qualquer esclarecimento que 
entendam ser necessário.
Atentamente, 



Serviços
Construção Remodelação Renovação e 
Reabilitação de Edifícios 
Remodelação de Apartamentos e Moradias, 
Cozinhas, Casas-de-Banho Reabilitação de 
Fachadas.

Reabilitação Impermeabilização 

Coberturas
A Imprilar especializou-se em coberturas, 
estruturas de madeira e metálicas, o que nos 
mereceu o privilégio que muito nos orgulha de 
sermos recomendados pela Onduline, Umbelino 
Monteiro,Armazéns do Calhabé e Montael para 
aplicação dos seus produtos.

Projectos
Elaboração de projectos de arquitectura; 
Elaboração de projectos de especialidades; 
Simulação em 3D, das diferentes soluções de 
reabilitação; Direcção de obra; Fiscalização de 
obra.
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Construção e Renovação de Edifícios, 
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Acabamento final cozinha - Coimbra
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Remodelação Apartamento - Lisboa
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Recuperação vivenda - Vila de Rei



Reabilitação 

2



11 

Reabilitação de Moradia - Sertã
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Reablitação integral apartamento duplex - Coimbra
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Reablitação vivenda - Penela
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Reablitação vivenda - Coimbra



Coberturas 
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Cobertura CRMMC Rovisco Pais - Tocha
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Cobertura  Onduvila
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Cobertura  Lograssol
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Cobertura  - Pampilhosa serra



Projectos 
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Casa ideal 14 na Lisboa 
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Expofacic - Cantanhede 



Rua 25 Abril 152 Avenal, 3150-275 SEBAL
T / 239 928 103  |   M / 963 541 046
E /  imprilar@gmail.com

      imprilar
www. imprilar.com


