Crescer com
personalidade
e criatividade
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A Piramidal surge em 1993, através
da sinergia de dois irmãos criativos,
um Arquiteto de Interiores e uma
Decoradora. Com o objetivo de
criar espaços com personalidade,
percebemos que estamos perante
uma empresa que pertence a um
Grupo empresarial na área da
Decoração e Construção Civil, com
sede em Sintra.
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Logo no
início, verificamos que a
empresária e
Decoradora
Rute Brito
deu vida ao
seu atelier e
showroom
no meio de
uma paisagem natural
e intimista,
com uma
arquitetura
marcante. O
atelier é composto por um showroom de 300m2
com peças exclusivas e um atendimento personalizado prestado por profissionais experientes
na área. Para dar suporte às suas criações e
obras pertencentes ao grupo, a empresária tem
mais duas empresas: a Carpintaria Sucupira,
em Sintra, e a Oficina de Interiores em Angola
(Talatona).
Para que nada falhe durante este processo
criativo, a empresa dá primazia aos produtos de
qualidade, com relevância no design e, acima
de tudo, na escolha da matéria-prima. Além das
criações próprias, possui também representações de marcas nacionais e internacionais de
mobiliário, decoração e materiais de construção.
A acompanhar este crescimento e inovação,
disponibiliza igualmente projetos com serviço
de 3D, 4D e Realidade Virtual com 360 graus.
Claro que para tudo isto ser possível, a Pirami-

dal faz-se acompanhar de uma equipa
jovem e dinâmica, “capaz de interiorizar
todas as necessidades e desejos dos
clientes”, e participa em Feiras nacionais
e internacionais.
Neste momento, os nossos interlocutores verificam que Portugal encontra-se
num momento de crescimento na área
da decoração e construção e, nessa
perspetiva, a Piramidal também tem
vindo a ser mais procurada por clientes
estrangeiros. Este target pertence aos
mais variados grupos económicos e
culturas, mas mantendo sempre um grau
de exigência elevada. Com a crescente
ascensão do mercado imobiliário, adiantam que 2019 promete ser um ano de
“muitas mudanças e novidades”.
Para já, ficamos a saber que o showroom será renovado, existirão novas
marcas e serão acrescentados materiais
para roupeiros, cozinhas e casas de banho. Uma das novidades será também o
lançamento da nova coleção SEIVA, com
uso crescente dos materiais naturais. Importa informar que todas as peças SEIVA
são idealizadas e produzidas no estúdio
de trabalho, em Sintra. Esta marca é a
concretização de um sonho antigo da
sócia-gerente, Rute Brito. A conjugação
do acompanhamento constante das
novas tendências e o gosto particular
pelas madeiras naturais, impulsionou-a
a criar a Marca, que tem como fonte de
inspiração a natureza.

Growing
through
personality
and
creativity
Piramidal was born in 1993,
resulting from the synergy of two
creative siblings, one an Interior
Architect, the other a Decorator.
With the purpose of creating
spaces full of identity, the company
belongs to a business Group related
to the Decoration and Construction
industries, established in Sintra.

At the beginning, we noticed
that the entrepeneur and Decorator
Rute Brito gave life to her studio and
showroom in the center of a natural
and intimate landscape, with impressive architecture. The studio has a
showroom of 300 m2 , with exclusive
pieces and a personalized service
done by skillful professionals. To
support its creations and works in
this group, the businesswoman has
two more companies:
Carpintaria Sucupira, in Sintra,
and Oficina de Interiores in Angola
(Talatona).
To ensure that nothing fails during this creative process, the company values quality products, design
and, essentially, the selection of raw
materials. Besides its own creations,
Piramidal also keeps representations of national and international
brands of furniture, decoration and
construction materials. Associated
to this growth and innovation, it also
offers projects with 3D, 4D service
and 360-degree virtual reality. For
all of this to be possible, it relies on
a young and dynamic team, “able to
understand all the needs and desires
of its clients”, and participates in
national and international fairs.
At the moment, our interviewees
verify that Portugal registers growth

in the fields of decoration and construction and, as a result, Piramidal
has also been increasingly sought
by foreign customers. This target
includes a wide variety of economic,
cultural and high-demand groups.
Given the increase of the real estate
market, they advance that 2019 will
be a year of “many changes and
news”.
For now, we know that the showroom will be renewed, will be enriched with new brands and materials for wardrobes, kitchens and
bathrooms. One of the progresses
will also be the launch of the new
collection SEIVA, marked by an increasing use of natural materials. It
is important to inform that all SEIVA
pieces are designed and produced
in the work studio, in Sintra, with this
brand being the fulfillment of an old
dream of the managing partner, Rute
Brito. The continuous monitoring of
new trends and a particular affinity
for natural woods motivated her to
create the brand, which feeds on
nature as a source of inspiration.

www.piramidal.pt
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