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Changing lives
through the spaces
Transformar a vida das pessoas através da
criação de espaços é a nossa missão!
Com mais de 2 décadas de experiência, presente
nas cidades de Lisboa, Porto, Maputo e Luanda,
a Fantofce é uma empresa especializada na
construção de interiores para o sector do Ofce,
mas também nas áreas de Retail e Hotelaria.
Trabalhamos com o conceito «chave-na-mão»
procurando pensar, projetar e construir de
maneira personalizada, através da racionalização
dos espaços, unindo o design ao bem estar.
Mais do que uma construção síca, entendemos
que os ambientes são construídos a partir do
relacionamento entre as pessoas.
Venha fazer parte deste projecto!
Juntos vamos impactar positivamente o
Mundo que nos rodeia para as gerações vindouras!
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Imaginar um futuro melhor
e mais saudável!

A luta contra as
mudanças
climáticas deve
ser uma prioridade
para todos nós!

Projectar um futuro
mais sustentável!
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Novos sistemas de controlo solar, gama de tecidos sustentáveis e soluções energeticamente ecientes para melhorar o seu
bem-estar e qualidade de vida; Oferecem um controlo térmico ideal, regulam as temperaturas interiores e reduzem o
consumo de energia.
Tecido ecológico SEAPLANET 100% tecido reciclado, feito com garrafas recuperadas do fundo do mar.
Tecido saudável POLYSCREEN Previne a propagação de bactérias e ácaros, é resistente a produtos químicos desinfetantes e
não contém substâncias nocivas
Tecidos inteligentes IMAGINE BO Bloqueiam 100% dos raios UV com um tecido saudável que evita a propagação de
bactérias e ácaros, é fácil de limpar e não contém substâncias nocivas.
Tecido ecológico RAW IGNIS Tecido ecológico para sistemas de rolos e caixas Bandalux, confeccionado com componentes
naturais (cascas de beterraba, milho e cana acuçar) e 24% de PET reciclado.
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A gama de produtos ARTWORK ACÚSTICO da Narbutas, inclui produtos acústicos feitos a partir de feltro PET e
projetados para melhorar a acústica da sala. Na busca deste objetivo, nascem composições criativas para o moderno
escritório onde o bem-estar dos colaboradores é uma prioridade.
O sistema é composto por três tipos de produtos de feltro PET utilizaveis na parede ou no teto (Divisórias, Nuvens e
Paineis). Além de uma acústica melhorada, estes produtos também são idealmente adequados para o desempenho de
outras funções: dividir e criar espaços de escritório, e projetar um interior único.
Para uma maior sustentabilidade os produtos acústicos feitos a partir de PET felt são um dos exemplos do nosso esforço
para se tornarmos uma empresa mais sustentável. Estes produtos fazem parte da economia circular: incentivam a
utilização responsável dos recursos e a redução de resíduos, uma vez que são fabricados a partir de materiais reciclados e
também são adequados para reciclagem. Estes produtos parecem semelhantes à lã ao toque, mas o PET é feito de
plástico e utiliza mais de 50 por cento de plástico reciclado
Propriedades de feltro PET: Este material sustentável possui excelentes propriedades de absorção de som. A estrutura
porosa garante uma absorção eciente do ruído médio a alto frequência, apesar da baixa espessura do produto, o que é
relevante quando se trabalha num escritório.
O feltro PET é macio e leve, mas o material forte e durável é ideal para screens de secretária. Possui também um grau de
resistência ao fogo necessário e cumpre os requisitos aplicáveis em termos de segurança contra incêndios. Devido à
estrutura, o PET feltro pode ser facilmente limpo e desinfetado.
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A sustentabilidade faz parte do ADN da Actiu desde a sua criação. Desde os seus processos até às suas instalações e produtos,
cada detalhe tem sido prestado e melhorado para minimizar a utilização de materiais, limitar o seu impacto no meio ambiente
e fomentar a reutilização e reciclagem, no interesse de... a economia circular.
Este compromisso com a sustentabilidade vai mais longe com o lançamento da cadeira Fluit, um conceito 100% sustentável
que utiliza tanto o polipropileno reciclado como a bra de vidro reciclado.
A cadeira FLUIT nasce do mar, um Mar Mediterrâneo que faz parte da nossa cultura portuguesa, espanhola e europeia. E é
concebida como uma peça multifuncional, capaz de se misturar em todos os ambientes: hospitalidade, trabalho e formação.
80% do material utilizado é reciclado e certicado de plástico, criado a partir de plástico reciclado pós-consumo do sector
agrícola andalugo. A bra de vidro compõe os restantes 20% do material e é também reciclado. Para criar esta cadeira, a Actiu
usou um inovador processo de injeção de gás, que fortalece a sua resistência e lhe dá um acabamento delicado que é suave
ao toque. Além disso, seguindo a losoa de Actiu, o processo de produção para a cadeira Fluit baseia-se na economia local.
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Proteger o planeta começa com operações responsáveis. Os nossos Objetivos do Planeta ajudam a reduzir a nossa pegada
ambiental à medida que aumentamos o nosso impacto global.
Na Milliken, foi necessário tomar medidas. Foi por isso que surgiu o programa de neutralidade carbónica M/PACT™.
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Lisboa

Porto

Rua da Indústria, Lote 7
Bairro das Queimadas
2660 - 042 Frielas - Loures
Telef: +351 219 897 700
geral@fantoffice.pt

Edif. Via Norte Trade Center
Estrada Nacional 13 - nº 110
4470 - 177 Maia - Porto
Telef: + 351 229 940 539
Fax: +351 229 940 542
geralporto@fantoffice.pt

Alvará 66227

Angola
Telef: +351 219 897 700
geral@fantoffice.pt

Moçambique by
Av Vladimir Lenine nº3071
Edificio TVSD - 5º andar
Maputo – Moçambique
Telef: +258 21 505 000
geral@fantoffice.co.mz

Certificação válida
para Lisboa e Porto

