


A AmbiGold Invest - Equipamentos e Serviços, opera no merca-
do da manutenção de espaço público, comércio, instalação e 
conservação de parques infantis, fitness park, mobiliário urbano 
e relvados sintéticos.

Profissionalismo, rigor e competência, são os nossos pilares de 
atuação - a nossa postura permite-nos executar cada projeto de 
forma personalizada, eficaz e responsável, pois estamos servi-
dos por uma equipa de profissionais altamente qualificados e de 
reconhecida competência profissional.

A manutenção do espaço público representa uma área core para 
a nossa empresa, onde cuidamos, limpamos, e mantemos bem 
preservados os espaços públicos que intervimos, através de 
equipas modernamente equipadas.

Estamos igualmente envolvidos no comércio, instalação e 
manutenção de parques infantis, uma aposta cada vez mais 
premente das autarquias na requalificação do espaço urbano. 
Os nossos equipamentos são devidamente certificados, de 
elevada resistência ligando a modernidade do design à quali-
dade.

Neste seguimento, cedo percebemos que o Fitness é também 
uma tendência da atual sociedade, que cada vez mais prefere 
exercitar o seu corpo ao ar livre, em sintonia com a natureza e 
praticando desporto de forma saudável. Disponibilizamos, por 
isso, uma variedade de equipamentos que serão utilizados para 
criar uma vasta gama de exercícios divertidos, desafiantes e 
eficazes, que se centram na flexibilidade, na força e na veloci-
dade para a obtenção de resultados.  A preocupação na durabili-
dade e qualidade dos nossos equipamentos é igualmente uma 
constante.

Todos os nossos equipamentos referidos - infantis, fitness ou 
mobiliário urbano - estão certificados segundo a Normativa 
Europeia de Segurança em espaços exteriores de jogo e recreio. 

O comércio e instalação de relvados sintéticos, seja para uso 
doméstico ou para a vertente desportiva, são uma área comple-
mentar dos nossos serviços. Importamos os relvados de maior 
qualidade, que garantem o uso contínuo do relvado sem 
qualquer problema, sendo totalmente insensíveis às condições 
climatéricas, de fácil e económica manutenção. 

Aproveitamos para o convidar a visitar o nosso site www.ambi.pt 
onde poderá encontrar um  testemunho mais concreto dos 
serviços que prestamos. 
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