Colunex
Tailored Comfort
Criamos produtos para os quartos do seu hotel, para que proporcione a mais confortável noite
de sono aos seus hóspedes.
Damos resposta a todas as suas exigências. Desde o colchão ultra-durável e universalmente
confortável, à sedutora e exclusiva cama, passando pelos complementos. Tudo isto, feito à
medida dos seus quartos, projeto e orçamento. Equipas multi-disciplinares especializadas
combinam a mais avançada tecnologia e equipamentos de ponta, com a excelência do
trabalho feito à mão dos nossos profissionais.
Ofereça uma experiência maravilhosa e inesquecível!

The Comfort of Award Winning Hotels
world travel awards
Europe’s Leading Boutique Resort 2017
Europe’s Leading Boutique Hotel 2017/16/15
Europe’s Leading Landmark Hotel 2017/16/15/14
Europe’s Leading River Cruise Company 2017/16/14
landscape hotels of the world
Singular Architecture Award 2017
world luxury hotel awards
Luxury Honeymoon Hotel 2016
Luxury Hotel 2016
Luxury Spa Hotel 2015
Luxury New Hotel 2015
Best New Hotel 2015
prestigious star award
Most Prestigious Wedding Venue 2015/14
condé nast johansens
Best Newcomer - Europe & the Mediterranean 2015
Best New or Back on the Scene 2014

t+l design awards
Best Resort Travel+Leisure 2014
world boutique hotel awards
Europe’s Best Honeymoon Boutique Hotel 2014
Europe’s Best Sustainable Boutique Hotel 2014

Conheça 10 razões para o seu Hotel oferecer o conforto Colunex®
1
Criamos produtos exclusivos para hotéis.
O Top Lux Hotel é um colchão de molas ensacadas ultra-durável e universalmente confortável.
Oferecemos vastas opções de personalização específicas que irão diferenciar o seu hotel.
2
Somos uma empresa global.
Presentes nos 5 continentes, os nossos produtos são o ator principal em hotéis de eleição
como o Crowne Plaza Vilamoura*****, Hotel Royal Riviera***** e Hotel Vidago Palace*****
3
Produzimos todos os nossos produtos.
Somos reconhecidos pela qualidade e durabilidade dos nossos produtos. Desenvolvemos
colchões, sommiers e cabeceiras que farão parte do futuro do seu negócio.
4
Priorizamos o conforto, a segurança e a qualidade.
Desenvolvemos produtos a pensar nos seus hóspedes e que superam as mais rigorosas
exigências internacionais de segurança, garantia e qualidade.
5
Desde a charmosa Guesthouse ao mais luxuoso Hotel.
Temos elevada experiência no desenvolvimento de grandes projetos, assim como, de
produções únicas.
Trabalhamos sobre elevados padrões de exigência, cumprindo curtos prazos de produção e
entrega.
6
Oferecemos um serviço completo.
Controlamos internamente todas as fases dos processos de planeamento, investigação, design,
desenvolvimento, produção, distribuição e assistência dos nossos produtos.
7
Oferecemos total capacidade de personalização.
Criamos soluções exclusivas e feitas à sua medida. Desde o colchão desenvolvido com

diferentes tecnologias de conforto, ao sommier e cabeceira de formas e dimensões
personalizadas.
8
Garantimos sempre a melhor relação qualidade / preço.
Mais de 100 colaboradores produzem os nossos produtos na sua totalidade. Assim,
conseguimos otimizar as decisões e rentabilizar ao máximo materiais e serviços.
9
Trabalhamos a melhor matéria-prima ao detalhe.
Só usamos a melhor selecção nacional e internacional de materiais e têxteis, sendo que todos
são previamente submetidos a rigorosos testes de qualidade.
10
Tornamos a experiência do seu hóspede inesquecível.
Recebemos regularmente elogios e pedidos de informação sobre os nossos produtos de
hóspedes. Por essa razão acreditamos que o conforto Colunex® contribui para a satisfação dos
seus clientes.

Produtos

Colchão TOP Lux
Dormir nas nuvens.
O Top Lux Hotel apresenta o conforto exclusivo dos colchões dos melhores hotéis do mundo,
graças à sua estrutura de molas ensacadas Protech Springs™ com topper incorporado e aos
tecidos utilizados com elasticidade bidirecional e de toque suave.
HOTÉIS EQUIPADOS COM O COLCHÃO TOP LUX
Verride S. C. · Lisboa
Hotel Valverde · Lisboa
Lapa Palace · Lisboa
Vidago Palace · Porto
WC Hotel · Lisboa
Vila Joya · Algarve
Rosa et Al · Porto
Surfers Lodge · Peniche
Crowntown · Porto
Maison Particuliére · Porto
ION Hotel · Islândia
Quinta do Ameal · Refóios do Lima

Colchão EBA
O conforto clássico.
O EBA Hotel representa a evolução da tradição de colchões de molas ensacadas, numa
estrutura exclusiva ProTech Springs™, que acompanha os contornos do corpo de forma
anatómica.
HOTÉIS EQUIPADOS COM O COLCHÃO EBA
Beautique Hotel · Lisboa
Crowne Plaza · Algarve
Hotel Bairro Alto · Lisboa
Douro Azul · Douro
Hotel Sublime · Comporta
Royal Riviera · França
Cidnay · Santo Tirso
Casa da Calçada · Amarante
Ecork · Évora
Furadouro · Furadouro

Webpage hotel: https://www.colunex.com/pt/hoteis-premios.php
Video hotel: https://www.youtube.com/watch?v=lTyfZ8O5OME

