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QUALIDADE, EXPERIÊNCIA
E FLEXIBILIDADE

A nossa história iniciou-se há mais de oitenta anos.
Desde então, percorremos um longo caminho empresarial 

movidos por uma enorme paixão por alcatifas e tapetes.

A Lusotufo é uma empresa vertical de origem familiar, sediada em Cortegaça, que 
produz alcatifas em �bras naturais e sintéticas, bem como desenvolve e 

comercializa tapetes de diferentes estilos para os segmentos Home e Contract.

A nossa empresa trabalha diretamente com clientes pro�ssionais, a quem 
disponibiliza uma variada gama de pavimentos têxteis, estando apta a responder 
com e�cácia a todos os desa�os, através da apresentação de soluções técnicas e 
decorativas de acordo com as particularidades de cada segmento de mercado.

Uma das nossas principais vantagens competitivas, reside no facto de possuirmos 
o controlo total do processo produtivo, desde a aquisição das matérias-primas, 
passando pela cardagem, tinturaria, �ação, tecelagem e acabamento, o que nos 

confere uma grande �exibilidade e nos permite acompanhar a qualidade do 
produto em todas as fases do desenvolvimento.





ALCATIFAS E TAPETES
CUSTOM-MADE

Criamos alcatifas e tapetes personalizados para decoradores, 
gabinetes de arquitectura e lojas de decoração que operam 

em diferentes áreas do mercado, garantido todo o apoio 
necessário ao desenvolvimento de cada artigo.

Através da nossa vertente custom-made temos capacidade 
para responder a todos os desa�os em termos de design, 

materiais, texturas e requisitos técnicos.

Possuímos décadas de experiência na exportação dos nossos 
artigos, através do desenvolvimento e produção de coleções 

de alcatifas personalizadas “private label” para clientes de 
conceituadas marcas internacionais.

“Desenvolvemos e produzimos artigos
personalizados”





O DESIGN CRIA PERSONALIDADE
A COR FAZ A MAGIA ACONTECER!

“Apostamos no contínuo desenvolvimento
de materiais, cores e design”

É no nosso gabinete de design que a magia da cor acontece e os produtos 
ganham vida e adquirem personalidade! Os clientes apresentam as suas ideias, 

fazem a selecção de materiais, cores e texturas, a partir de um completo 
mostruário e a Lusotufo desenvolve as alcatifas e tapetes de acordo com o seu 

gosto e estilo decorativo.

O gabinete de design acompanha cada detalhe no processo de desenvolvimento 
de produto, apresentando um desenho de cada artigo. No caso das alcatifas 

personalizadas, é produzida uma amostra protótipo de acordo com as solicitações 
do cliente para apreciação e aprovação �nal.

A experiência da Lusotufo na área criativa, aliada a uma grande �exibilidade 
produtiva e à constante persecução de melhoria do serviço prestado, constitui a 

base do nosso compromisso para com os clientes.





ALCATIFAS DISTINTAS
VARIEDADE EM PAVIMENTOS TÊXTEIS

“Produzimos e comercializamos alcatifas e tapetes
para os segmentos Home e Contract”

Na Lusotufo desenvolvemos uma grande variedade de pavimentos têxteis 
destinados a diferentes projetos. Fabricamos alcatifas tufadas com pelo argolado 

e pelo cortado (Velvet, Saxony e Twist), �atweaves naturais, alcatifas de estilo 
berbere em tons neutros e também uma vasta gama de alcatifas em cores 

vibrantes e tons pastel.

As alcatifas em lã natural constituem a base do nosso negócio e caracterizam-se 
pela sua extrema resistência e qualidade, mas também nos dedicamos ao fabrico 

e comercialização de alcatifas em �bras sintéticas, com aspecto aveludado
e toque suave.

Além de alcatifas e tapetes em lã, viscose, algodão chenille e �bras sintéticas, 
apresentamos nas nossas coleções standard, uma variada seleção de produtos em 
cairo, sisal e seagrass, numa oferta diversi�cada de artigos que se enquadram em 

diferentes estilos decorativos - contemporâneo, natural, clássico e rústico.

Visite o nosso website www.lusotufo.pt
e conheça a nossa gama completa!









SERVIÇO CONTRACT
SOLUÇÕES À MEDIDA DE

CADA PROJETO

Concretizamos as ideias dos nossos clientes e desenvolvemos a alcatifa ou
tapete personalizado para cada projeto. O nosso departamento Contract conta 

com uma equipa de pro�ssionais experientes que oferecem um serviço
global e especializado.

Disponibilizamos uma ampla coleção standard de alcatifas comerciais 
direcionadas para o segmento Contract - nas qualidades Graphics, Axminster e 

Printed - bem como desenvolvemos alcatifas e tapetes de acordo com os 
requisitos técnicos e estéticos de cada projeto.

“Oferecemos apoio técnico no design
e desenvolvimento de artigos personalizados”

Garantimos o apoio técnico necessário em todas as fases do processo de 
desenvolvimento: design, veri�cação rigorosa das medidas, produção e instalação 
das alcatifas e tapetes. A capacidade de personalização da nossa empresa permite 

aos clientes optarem pela seleção de diferentes texturas, padrões e cores de 
forma a criarem um artigo original e adequado ao estilo de decorativo

de cada projeto.

Trabalhamos em estreita colaboração com arquitetos e decoradores não só no 
desenvolvimento de soluções custom-made para revestimento integral de 

projetos em diversas unidades hoteleiras, casinos, navios, escritórios, lojas, centros 
comerciais, instalações desportivas, etc..

Consulte a página de projetos no website www.lusotufo.pt e conheça alguns 
dos trabalhos Contract realizados pela nossa empresa, nos mais variados setores.



Hotéis

Centros Comerciais

Instalações Desportivas

Casinos

Cinemas

Escritórios

Navios

Auditórios

Lojas

“Criamos alcatifas e tapetes personalizados
de extrema qualidade e conforto”



GRAPHICS
DESIGN SIMPLES

Desenhos geométricos simples
Variação de 2, 3 ou 4 cores

Signi�cativa variedade de padrões

AXMINSTER
DESIGN SOFISTICADO

Desenhos complexos
Opção de 16 cores disponível
Ampla variedade de padrões

PRINTED
VERSATILITIDADE EXTREMA

Seleção ilimitada de desenhos
Vasta paleta de cores disponíveis

Alta resistência e qualidade de 
impressão





TAPETES
CRIE O SEU TAPETE

CONCRETIZE AS SUAS IDEIAS!

A Lusotufo comercializa uma completa gama de tapetes 
mecânicos e manuais. Na nossa coleção Standard Rugs 

apresentamos tapetes fabricados em diferentes técnicas e 
composições, numa inspiradora seleção de artigos destinados 

aos mais diversos ambientes decorativos.

Disponibilizamos igualmente os Fast Rugs ( com corte e 
acabamento à medida de cada cliente ) e oferecemos ainda a 
possibilidade de desenvolvimento de tapetes personalizados, 

nas versões Extreme Rugs e Creta Rugs.

Apresentamos uma ampla variedade de cores, materiais e 
acabamentos para que os clientes possam criar os tapetes 

que idealizam, recorrendo ao suporte no desenvolvimento do 
design que a Lusotufo lhes oferece gratuitamente.

Descubra um mundo de possibilidades
nas páginas seguintes!





STANDARD RUGS
Variedade de Estilos Decorativos

Apresentamos uma ampla coleção de tapetes mecânicos e 
manuais, numa incrível variedade de cores e padrões, em 

diferentes medidas standard com múltiplas texturas, nos mais 
diversos estilos decorativos: contemporâneo, vintage, natural, 

rústico, clássico, etc.

Na coleção Standard Rugs poderá encontrar um conjunto de 
soluções em tapetes decorativos para indoor e outdoor em 

distintas composições de materiais.





FAST RUGS
Simplicidade e Rapidez

O Fast Rug é um tapete feito de um simples corte de alcatifa 
nas medidas solicitadas por cada cliente que se adapta 

facilmente a qualquer espaço e decoração.

Da vasta coleção disponível em stock, o cliente tem a 
possibilidade de selecionar a referência da alcatifa e 

acabamento com que pretende �nalizar o seu Fast Rug.





EXTREME RUGS
Desperte a sua Criatividade

O Extreme Rug é um tapete distinto com design 
personalizado de acordo com a criatividade do cliente, 

constituído pela união de diferentes peças de alcatifas com as 
mais variadas cores e texturas. As peças são cortadas numa 

máquina automatizada - com sistema Cad-Cam - e 
posteriormente unidas para formar o tapete idealizado.

O cliente pode selecionar as referências das alcatifas bem 
como eleger o seu estilo de design: geométrico, mosaicos, 
riscas, �oral, trellis, abstracto, infantil, nomes, logotipos ou 

outro desenho a seu gosto…e a Lusotufo concretiza a ideia.

O tapete EXTREME é muito versátil, uma vez que pode ser 
produzido em diferentes formatos e dimensões, ajustando-se 

a qualquer estilo e ambiente.





CRETA RUGS
Uma obra de Arte!

Sendo um produto fabricado artesanalmente e com design 
totalmente personalizado, este tapete (enodado ou tufado à 

mão) constitui um elemento decorativo de extrema classe 
que enriquece qualquer ambiente.

O cliente pode escolher o seu próprio desenho e eleger 
qualquer cor. Simultaneamente poderá selecionar variados 

materiais como lã, viscose, linho ou algodão, tendo a 
possibilidade de criar um tapete absolutamente único e de 

excelente qualidade.

Os desenhos do CRETA podem ter mais pormenores, sendo 
possível a introdução de pequenos detalhes com efeitos de 

relevo “embossing” ou com pequenos sulcos “carving”, 
resultando numa inusitada obra de arte! 





CONTACTE-NOS
Partilhe as suas ideias connosco

ou envie-nos o seu projeto.

Enviaremos um orçamento sem qualquer
compromisso e poderemos fornecer-lhe uma
amostra de acordo com as suas preferências!

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor!

T (+351) 256 750 500
F (+351) 256 750 504

lusotufo@lusotufo.pt

www.lusotufo.pt

Rua Olívia e Florindo Cantinho, 290
3885-317 Cortegaça - Ovar - Portugal
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