l’inspiration
b o u c l é

Mudando o conceito de carpetes personalizados no Brasil

Ambientes contemporâneos
assinados com luxo e ousadia

élegance
bouclé

A Beaulieu apresenta Colortuft, linha inovadora que reinventa a arte milenar da tecelagem com
o processo de fabricação por tufos (bouclé), que garante a qualidade tanto na durabilidade
quanto na definição e na paleta de cores.
Abre-se um mundo de possibilidades para os seus projetos com a criação de desenhos
exclusivos e artísticos para carpetes.

Designs
Exclusivos

Milk Club - Jurerê - SC
Revenda: Unlimited Revestimentos
Projeto: Club Casa

A Milk é o mais novo e sofisticado club de Florianópolis -SC, localizado em Jurerê Internacional. A boate está
focada no mercado de luxo e vem sendo a sensação do Sul do Brasil. Para esse projeto foi desenvolvido um
carpete Beaulieu Colortuft 2 exclusivo.

Design

Ambiente

Textura

Ambientes
Personalizados

Muitas empresas estão renovando seus ambientes com esta nova tecnologia que permite criar desenhos
personalizados, além de reproduzir imagens em alta definição. Confira o projeto desenhado para LC
Corporate, utilizando o carpete Colortuft em 2 cores.
“O produto de vocês definitivamente personalizou os espaços e criou um diferencial que certamente valorizou o
empreendimento”.
Arquiteta Márcia Cavalcante

Sala

Auditório

Logotipo LC

LC Corporate - Fortaleza - CE
Revenda: Artepiso
Arquiteta: Márcia Cavalcante

Infinitas
Possibilidades

Mendes Plaza Hotel
Santos - SP
Revenda: Litoral Revestimentos

Instalação do carpete personalizado Colortuft 2 no Mendes Plaza Hotel
“Resolvemos modernizar nossas instalações e renovar nossos carpetes para o período da Copa do Mundo.
Escolhemos a Beaulieu, pois o produto é de extrema qualidade e bom gosto. Não imaginávamos que após a
colocação, o resultado superaria as nossas expectativas. Ficou lindo, dando um ar de requinte às nossas instalações
e ainda hoje, estamos recebendo elogios.”

Daniel Mendes, diretor do hotel

Textura

Positivo

Negativo

M e smas Cores
Novos Designs
A tecnologia Colortuft permite que, com a utilização das
mesmas cores, você possa criar diferentes designs para o
seu projeto.

Sem limites

para o seu projeto

Foto original

Como funciona:

Abrindo a página ao lado, você pode conferir alguns
exemplos de produção de carpetes utilizando sempre as
mesmas cores e como foi a variação dos desenhos.

Confira a reprodução da fotografia
“Passeata dos 100 mil” no carpete
Colortuft 2 cores.

Pequenas
quantidades

Tecnologia disponível para produção em 2, 3 e 4 cores.

Exemplo: em um projeto de 180m² pode-se fabricar 70m²
de um desenho, 60m² de outro e 50 m² de outro, desde que
sejam as mesmas cores.

Vá além das possibilidades até então
limitadas na fabricação de carpetes.

Mínimo
100 m2

Carpete

2 cores

3 cores

4 cores

Floral
A alegria das flores traduzidas em
lindas padronagens

PRODUTO À PRONTA ENTREGA
Tipo de fio: 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Aplicação: 5 (Comercial Pesado)

Floral 01

Floral 02

Forma
O clássico e o geométrico
serviram de inspiração para o
design de Forma

PRODUTO À PRONTA ENTREGA
Tipo de fio: 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Aplicação: 5 (Comercial Pesado)

Forma 01

Forma 02

Forma 03

Ritmo
O balanço e a ousadia dão o tom para a
composição de Ritmo

PRODUTO À PRONTA ENTREGA
Tipo de fio: 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Aplicação: 5 (Comercial Pesado)

Ritmo 01

Ritmo 02

Ritmo 03

Urbano
Todo movimento e vibração das grandes
cidades traduzido em Urbano

PRODUTO À PRONTA ENTREGA
Tipo de fio: 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Aplicação: 5 (Comercial Pesado)

Urbano 01

Urbano 02

Soluções inteligentes para o piso

BEAULIEU DO BRASIL INDÚSTRIA DE CARPETES LTDA.
CNPJ - 02.305.606/0001-60 - IND. BRASILEIRA
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FONE: +55 (42) 2101 - 1001

