


PORTFOLIO
A CONCEITOCASA é uma marca portuguesa que alia vinte anos de experiência na área da marcenaria, estofo, serralharia e lacagem ao objetivo de melhoria 

contínua de conforto e de qualidade.

Com design diferenciado na produção das suas peças e o uso de matérias-primas de excelência como um cuidado constante para uma boa relação 

qualidade/preço, a marca apresenta um conceito integrado de produção, com a possibilidade de fabrico de mobiliário de madeira, metálico e estofo, indoor e 

outdoor.

Com a experiencia adquirida na criação e fabrico de coleção própria, a marca tem vindo a desenvolver projetos com desenho e assinatura de interioristas, 

arquitetos e decoradores, projetos singulares hoteleiros e privados utilizando os mais diversos acabamentos e matérias-primas, madeiras maciças e 

folheadas das mais variadas, metais e estofo em geral.

Valorizando o Serviço ao Cliente como ferramenta estratégica de fidelização, a ConceitoCasa orgulha-se de ter o privilégio de acompanhar cada Projecto que 

conclui ao longo da sua evolução – remodelação, ampliação - e cada Cliente nos novos Projectos que vão surgindo.

CONCEITOCASA is a portuguese brand associating 20 years of experience in the areas of wood working, upholstery, locksmithing and lacquering with the 

concern of continuous improvement in comfort and quality.

With a distinctive design in the production of all pieces, and the use of high-quality materials as a constant concern for a good quality-price relation, the 

brand presents an integrated concept of production, offering wooden, metallic and upholstered furniture, both for indoor or outdoor projects.

Based on the experience aquired by the creation and production of its own collection, the brand has been developing different Projects with the signature of 

interior designers, architects and decorators, both in contract and residential areas, using the most diverse finishes and raw materials, solid wood, varied 

veneers, metals and upholstered products.

Valuing Customer Service as a strategic loyalty tool, ConceitoCasa is proud to have the privilege of accompanying each concluded Project throughout its 

evolution - remodeling, enlargement - and each Client in every new Project.









Restaurante D.O.P.
Porto - 2013

Fabrico de mesas e cadeiras



Bela Vista Hotel SPA
Portimão - 2008

Fabrico de cabeceiras de cama, 

cadeiras e poltronas



V LOUNGE
Vilamoura - 2016

Fabrico de mesas, cadeiras, poltronas, poufs, ...



Restaurante Hotel do Chiado
Lisboa - 2010

Fabrico de mesas e cadeiras



Restaurante Troia Design Hotel
Lisboa - 2009

Fabrico de bancos, mesas e cadeiras



Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel
Ílhavo - 2015

Fabrico de mobiliário e carpintaria variada para quartos, restaurante, bar, halls, piscina, ... :

- camas, banquetas, mesas, mesas de apoio, cadeiras, sofás, aparadores, roupeiros, 

secretárias, espelhos, ...







Hotel do Parque
Braga - 2015

Fabrico de sofás, poltronas, 

cadeiras, mesas e aparadores



LKODAK
Matosinhos - 2014

Fabrico de cadeiras e mesas



Montebelo Girassol Hotel
Moçambique - 2015

Fabrico de mobiliário e carpintaria variada para quartos, restaurante, bar, halls, ... :

- camas, banquetas, mesas, mesas de apoio, cadeiras, sofás, aparadores, 

secretárias, móveis bar, armários, espelhos, ...



Porto Palacio Congress Hotel & Spa
Porto - 2007 - Restaurantes e VIP LOUNGE

Fabrico de cadeiras, mesas, mesas de apoio, armários, ...







Alambique Hotel Resort & Spa
Fundão - 2009 - 2016

Fabrico de camas, mesas, poltronas, cadeiras,

secretárias, mesinhas,...



Porto Salus
Setúbal - 2012

Fabrico de cabeceiras, cadeiras, poltronas, 

aparadores, mesas, secretárias, ...



Sandeman
Lisboa - 2015

Fabrico de carpintarias, cadeiras, bancos de bar, 

poltronas, sofás, mesas, mesas de apoio, ...



Hotel Villa Albatroz
Lisboa - 2016

Fabrico de carpintarias, cadeiras, bancos de bar, 

poltronas, sofás, mesas, mesas de apoio, ...



Sandeman
Lisboa - 2015

Fabrico de carpintarias, cadeiras, bancos de bar, 

poltronas, sofás, mesas, mesas de apoio, ...

Darwin’s Café
Fundação Champalimaud Lisboa - 2016

Fabrico de mesas e cadeiras. 



Restaurante OFICINA
Porto - 2016

Fabrico de carpintarias, cadeiras, poltronas, mesas, ...



AMBIENTES











Restaurante Õtaka
Ponta Delgada - 2017

Fabrico de carpintarias, cadeiras, mesas, ...



Hotel Iberostar Lisboa
Lisboa - 2017

Fabrico de camas, mesas, cadeiras, 

poltronas, secretárias, mesinhas,...





The Noble House
Évora - 2017

Fabrico de camas, mesas, cadeiras, 

poltronas, secretárias, mesinhas,...



Villa C Boutique Hotel
Vila do Conde - 2017

Fabrico de camas, mesas, cadeiras, 

poltronas, secretárias, mesinhas,...





Restaurante Café Central
Lisboa - 2018

Fabrico de  mesas, cadeiras, bancos 

de bar, poltronas, ...





Restaurante Guilty Oriente
Lisboa - 2018

Fabrico de  mesas, cadeiras, bancos de bar, ...



Carpintaria Lacagem SerralhariaMarcenaria Estofo



Rua de S. Roque 95, 4825-116 Água Longa
Sto Tirso, Portugal
+351 220 999 021

geral@conceitocasa.com

www.conceitocasa.com


