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"A caminhada não acabou,
renova todos os dias até aos 

próximos 35 anos" 

"The walk is not over, 
it renews every day for the next 

35 years "
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35 anos de ambição e crescimento.
Pela nossa família, sempre na vanguarda das melhores condições de trabalho.
Convictos que lutamos diariamente para melhor servir os nossos clientes.
Preocupados no equilíbrio da balança onde a qualidade do produto e a excelência
do serviço nos distingue. 
Conscientes que temos muito a aprender, mas humildemente realistas ao sabermos
que esta caminhada já fez de nós uma referência.
Luís Silva® não são só sofás, é um conceito! É uma procura constante em escrever
uma história nova. É aprender com os erros, aceitar as falhas, melhorar constantemente.
É fazer do sucesso e da notoriedade uma ambição constante de querer mais e melhor.
A caminhada não acabou, renova todos os dias até aos próximos 35 anos.
 

35 years of ambition and growth.
For our family, always at the forefront of the best working conditions.
Convinced that we fight daily to better serve our customers.
Concerned about the balance of the scale where product quality and excellence
of service distinguishes us.
Aware that we have a lot to learn, but humbly realistic in knowing
that this journey has already made us a reference.
Luís Silva® is not just sofas, it's a concept! It's a constant quest to write a
new story. It's learning from mistakes, accepting failures, constantly improving.
It is to make success and notoriety a constant ambition to want more and better.
The journey is not over, it renews itself every day for the next 35 years.



RAWHAND
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Um sofá de dimensões generosas, com a possibilidade 
de ser personalizado, como habitual, de acordo com as 
suas necessidades. Encosto de cabeça generoso, relax 
fantástico para que possa descansar depois de um longo 
dia de trabalho. O SNUG disponibiliza o máximo conforto. 
É um sofá que impõe respeito. As possibilidades de per-
sonalização são imensas, pelo que não terá dificuldade 
em adequa-lo ao espaço que necessite.

A generously sized sofa, with the possibility of being cus-
tomized, as usual, according to your needs. Generous 
headrest, fantastic relaxation so you can rest after a long 
day of work. SNUG provides maximum comfort. It's a sofa 
that commands respect. The customization possibilities 
are immense, so you'll have no difficulty in adapting it to 
the space you need.

SNUG



WORKSHOP
Fundada em 1986

A Luis Nunes da Silva Lda, dedica-se à concepção, 
desenvolvimento e fabrico de sofás, sendo, hoje
em dia, uma  referência internacional.

Desde o início da sua actividade, a empresa tem
mostrado um rápido crescimento, o que permitiu
desenvolver uma estrutura produtiva capaz de
satisfazer as necessidades do mercado nacional
e internacional. 

Establish in 1986

Luis Nunes da Silva Lda, is dedicated to the design,
 development and manufacture of sofas, being, today
an international reference.

Since the beginning of its activity, the company has show 
a rapid growth, which allowed to develop a productive 
structure capable of meeting the needs of domestic and 
international markets. 

inside luis silva
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Modelo REAL . Ano de produção 1986

No ano que Portugal adere a CEE e o cometa
Halley passa pelo planeta terra a Luís Nunes 
da Silva é criada e é lançado o primeiro
modelo da marca, o modelo REAL.

REAL model. Year of production 1986

In the year that Portugal joins the EEC and 
Halley comet passes through Planet Earth, 
Luís Nunes da Silva is created and the brand's 
first model is launched, the REAL model . 

1986

2021
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Modelo GEAR  . 2021 Edition

O modelo GEAR representa a linguagem que
criamos para os nossos novos modelos, design, 
conforto e alta qualidade de produção são o 
forte de uma colecção moderna e representativa 
das ultimas tendências de decoração. 

REAL model. Year of production 1986

GEAR model. Year of production 2021 
The GEAR model represents the language that 
We create for our new models, design, comfort 
and high production quality are the strengths of 
a modern collection representative of the latest 
decoration trends.



TOKKEN
Perfeitamente adequado a um palácio contemporâneo ou 
pode ser reduzido à sua expressão mais simples…a gama 
começa com um cadeirão elegante a combinar com um sofá 
de dois lugares por exemplo. Venha daí e apresente a neces-
sidade que tem para este produto e a nossa equipa resolve. 
Estamos cá para o ajudar!

Perfectly suited to a contemporary palace or can be reduced 
to its simplest expression…the range starts with an elegant 
armchair to match a two-seater sofa for example. Come and 
present the need you have for this product and our team will 
solve it. We are here to help you!
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NEW VIEW
MaterialsMade
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SHOWROOMinside luis silva
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 imponência
e robustez,

para uma presença
 realmente marcante.

/
imposing

and robustness,
for a presence
 really striking.
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LIVERPOOL



EXPLORE YOUR HOME


