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A história da Corti conta já 40 anos de trabalho e vivências, atravessando 2 gerações, 
um garante de experiência e qualidade no fabrico e instalação de mobiliário e carpin-
tarias de limpos.

A Corti apresenta várias facetas, intervindo em diferentes áreas, nomeadamente Mo-
biliário Doméstico, Mobiliário e Carpintarias para Contract, Mobiliário e Carpintarias 
para Grande Distribuição. É esta capacidade de reinvenção e adaptação quase diária 
que nos distingue dos demais.
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A missão da Corti é criar valor 
através de uma produção sustentável 
de produtos que proporcionem sat-
isfação total aos seus clientes, con-
tribuindo para o desenvolvimento re-
gional.
 
Para tal, assume o compromisso de 
inovação e atualização constante dos 
seus métodos de produção, garantin-
do que os seus produtos se encon-
tram atuais e competitivos no merca-
do em que se inserem.

A modernização do parque indus-
trial e informático, o melhoramento 
das condições laborais e a aposta na 
formação, revelam uma preocupação 
ativa para com os colaboradores e o 
seu crescimento profissional contín-
uo.

A empresa dispõe de uma área de 
cerca de 7000 m2, sendo que 5000 
m2 estão alocados à produção e os 
restantes 2000 m2 alocados à arma-
zenagem de matérias-primas e sub-
sidiárias.

A Corti defende ainda uma 
responsabilidade ecológica 
e social utilizando materiais 
devidamente certificados e 
Eco-Friendly, promovendo 
uma economia circular ao 
privilegiar parceiros locais e 
apoiando as instituições soci-
ais da sua região.
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A Corti apresenta um parque de máqui-
nas bastante completo, do qual se desta-
cam as cinco máquinas CNC.

Conta com uma equipa de cerca de 60 
colaboradores, incluindo equipas de mon-
tagens exteriores em permanente deslo-
cação.

Possui ainda um Departamento de I&D 
com designers e projetistas especializa-
dos, que desenvolvem produtos específi-
cos à medida de cada cliente.

O Departamento Comercial engloba co-
laboradores com domínio de diferentes 
idiomas, cumprindo um acompanhamen-
to de excelência em cada língua de origem 
(Inglês, Francês, Alemão e Espanhol).
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Grande Distribuição
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Grande Distribuição
Loures
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Grande Distribuição
Cascais
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Grande Distribuição
Lisboa
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Contract
Hotéis
Residências Sénior
Residências Estudantis
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Contract Hotelaria
Olonne
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Contract Hotelaria
Houlgate
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Contract Hotelaria
Hevana
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Contract Hotelaria
Les Landes de Gascogne
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Contract Residências 
Sénior

Belém
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Contract Residências 
Sénior
Coimbra
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Contract Residências
Estudantis

Porto
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Mobiliário
Doméstico

Cerca de 600 lojas 
nos diferentes mer-
cados repartidas por 
centrais de compras 
e clientes independ-
entes.

Alemanha
Bélgica
Espanha
França
Holanda
Portugal
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Veja a nossa galeria de fotos 
aqui

https://www.corti.pt/galeria/index.htmlhttps://www.corti.pt/galeria/index.html
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Ponte do Cavaleiro
Cortes - Ap. 1116
2401-801 Leiria
Portugal

Tel. +351 244 815 118
Fax + 351 244 811 277

josetorres@corti.pt
www.corti.pt
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