SERVIÇO CONTRACT
CONTRACT SERVICE

Lusotufo consolida posição na área do Contract
apostando num serviço completo e personalizado
Nos últimos anos a Lusotufo desenvolveu inúmeros projetos de
tapetes e alcatifas de todos os estilos decorativos, na área Contract,
na sua maioria para o setor hoteleiro, junto ao qual consolidou a sua
marca e conquistou a ﬁdelidade de inúmeros clientes.
Além de apresentar uma coleção standard, a Lusotufo
especializou-se na personalização de alcatifas e tapetes, estando
apta a responder a qualquer desaﬁo dos seus clientes, desde o
desenvolvimento, produção e respetiva instalação na obra.
Grandes desaﬁos entregam-se às melhores equipas!
Conﬁe o seu projeto à Lusotufo
Para a Lusotufo cada cliente é especial e por isso coloca paixão em
cada novo trabalho que realiza. O seu gabinete de design, planeia,
desenha, apresenta um protótipo e desenvolve cada produto de
acordo com a alma de cada projeto e com as solicitações de cada
cliente!
Cada pormenor é desenvolvido em estreita parceria com decoradores
e arquitetos responsáveis por diferentes projetos de hotelaria,
obedecendo a elevados padrões de qualidade. A Lusotufo
disponibiliza uma ampla gama de materiais, texturas, cores e
acabamentos, que garantem a cada cliente uma seleção rigorosa e
personalizada dos produtos.

Vintage House

Lusotufo wins position in Contract area
investing in a complete and customized service
In recent years Lusotufo developed numerous Contract projects for
rugs and carpets in all decorative styles, from simple to more complex
design, mostly for the hotel sector, next to which consolidated its
brand and won the loyalty of many customers.
In addition to it´s present collection of rugs and carpets,
Lusotufo is a specialist in customizing all products, according to each
client demands and own ideas. Lusotufo makes all customers projects
become true and is able to respond to any challenge from
development to assembly of wall to wall carpets.
Major challenges are delivered to the best teams!
Trust your project to Lusotufo
For Lusotufo each client is special. That’s why we put passion into
every work we do. Lusotufo’s design team, develops each rug and
carpet according to the soul of each project and requests of each
client!
Every details are elaborated in close partnership with designers,
decorators and architects responsible for major hospitality projects,
corresponding to high quality standards. Lusotufo oﬀers an inﬁnite
possibility of patterns and a wide range of materials, colors and
ﬁnishings that ensure all customers, a rigorous and personalized
selection of each product.

Douro Azul

Clientes Contract
Hotéis, Boutique Hotéis, Hotéis Rurais, Hotéis de Charme,
Casinos, Estádios de Futebol, Barcos de Turismo, Escritórios e Lojas.

Hotel Casino Chaves

Hotel Fénix Porto

Contract Costumers
Hotels, Boutique Hotels, Rural Hotels, Charming Hotels,
Casinos, Football Stadiums, Tourist Boats, Oﬃces and Shops

Tróia Design Hotel

