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100 METAIS
Perfil da Empresa
Atuamos na comercialização e industrialização de aços
diversos, tais como aço carbono, aço inox, aços especiais,
não ferrosos, acessórios, conexões e válvulas diversas, etc...
Nosso intuito é assessorar a indústria têxtil em sua evolução
diária.
Produtos
Acessórios em geral, Armações de alumínio, Chapas,
Correntes, Polias, Produtos auxiliares, Válvulas, Aços
inoxidáveis diversos, chapas, tubos; cantoneiras; barras
chatas; barras redondas, Aços carbono diversos, chapas,
tubos, cantoneiras, barras chatas, barras redondas, Conexões;
Registros; Curvas; Acessórios variados em aço inox, carbono
e galvanizado; Conexões; Registros; Curvas; Acessórios
variados em aço inox, carbono e galvanizado.
Telefone: 55 47 3351-2673
E-mail: cemporcentofv@hotmail.com

5 ESTRELAS
Perfil da Empresa
Com mais de 30 anos de mercado, a 5 Estrelas é uma indústria
brasileira, referência na criação de soluções personalizadas em
papéis e embalagens flexíveis, sprays e filmes transfers para
linha têxtil, atendendo diversos players de mercado.
Company Profile
With more than 30 years of market, 5 Estrelas is a truly
Brazilian industry, reference in the creation of complete and
customized solutions in paper and flexible packaging, sprays and
film transfers for the textile line, but serves others markets
too.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Adesivos, Colas, Papel
para modelagem, risco e corte, Pinças, Sistemas tira-manchas,
Transfers, Filme para maquina de corte automática, Papel
microperfurados, Papel para Sublimação.
E-mail: camila@5estrelas.ind.br
Telefone: 0800 703 2758 / 55 47 3646-2719

www.5estrelas.ind.br

ABCARTER
Perfil da Empresa
Fundada em 1922 como fabricante de anel e viajante,
diversificou-se fornecendo produtos para a indústria têxtil.
Atuando no mundo todo, inaugurou no Brasil mais uma
subsidiária em 1997 - AB Carter Brasil Ltda.
Produtos
Fiação, Latas, Cursores/Viajantes de aço para fiação,
Cursores/Viajantes de nylon, Aparelhos de Limpeza Manual
e Pneumático, Equipamentos para Climatização, Máquinas
e peças de reposição , Retíficas, Bobina Maçaroqueiras ,
Manchão para Encolhimento de Tecidos, Identificador de
açúcar, Estroboscópios, Vasos de Fiação.
Serviços
Distribuição de anéis e viajantes de alto desempenho para
produção de fios têxteis de qualidade, serviço técnico
especializado. Também representa produtos Saurer/Daytex e
outros acessórios têxteis.
Telefone: 55 19 3475-1106
E-mail: renata@abcarterbr.com.br

www.abcarterbr.com.br

ABBA QUIMICA
Perfil da Empresa
Tratamento químico para água de caldeiras e torres
de resfriamento, fabricante de filtros de areia, carvão,
abrandadores, desmineralizadores e osmose, venda de
produtos químicos para indústria como, soda, ácidos, PAC,
polímeros, resinas, etc...
Lançamentos
Aditivo para melhorar a queima do cavaco em caldeiras e
aquecedores de fluido térmico, podendo gerar uma economia
de até 5% no consumo de combustível e facilitando a limpeza
da fornalha. AC 800
Produtos
Abrandadores de Água, Caldeiras, Dispersantes, Filtros, Produtos
químicos, Sequestrantes, Carvão; Desmineralizador; Osmose.
Serviços
Temos uma assistência técnica personalizada no tratamento
de agua para caldeiras, com equipe técnica especializada, e
assessoria na gestão de efluentes e afluentes. Aditivo para
queima de cavaco AC 800.
Telefone: 55 41 3272-0100
E-mail: financeiro@abbaquimica.com.br

www.abbaquimica.com.br

		

ACID

Perfil da Empresa
Transformamos dados em conhecimento, conceito da
indústria 4.0. Implantamos soluções com RFID, produzimos
nossas leitoras e antenas no Brasil, com tecnologia própria.
Rastreabilidade de produtos de ponta a ponta, da produção
até o cliente final.
Lançamentos
Seus ativos conectados em tempo real. Uso de RFID, uma
forma inteligente de controlar e identificar seus ativos. Com a
ACID, juntos podemos transformar sua empresa para digital.
Produtos
CLP, Código de barras, Coletor de dados, Contadores,
Controladores de temperatura, Etiquetas, Softwares, Tags,
RFID.
Serviços
Atuamos na indústria, na logística e redes de varejo.
Integramos dados usando tecnologia para rastreabilidade
e controle de ativos em tempo real. Usamos RFID, QRCode,
Datamatrix, de forma integrada em nossa plataforma e seus
sistemas de gestão.

www.acidtecnologia.com.br

		
		 ACID
Company Profile: Transforming data into knowledge,
industry 4.0 conCept. We implement RFID solutions, we
produce our readers and antennas in Brazil, with our own
technology. End-to-end product traceability, from production
to the end customer.
New Releases: Your assets connected in real time. Use of
RFID, an intelligent way to track and identify your assets. With
ACID, together we can transform your company to digital.
Services: We operate in industry, logistics and retail networks.
We integrate data using technology for real-time asset
tracking and tracking. We use RFID, QRCode, Datamatrix, in an
integrated way in our platform and its management systems.

www.acidtecnologia.com.br

ADATEX
Perfil da Empresa
Adatex produz uma ampla variedade de fios têxteis que
atendem variados setores industriais. Para garantir o constante
desenvolvimento e nível de excelência conta com equipamentos
modernos e um corpo técnico capacitado.
Lançamentos
FLYFYL - Fio utilizado para calçados que confere conforto,
leveza e respirabilidade.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Aviamentos, Borrachas
para revestimento, Elastano, Elásticos, Enroladeiras,
Especialidades quimicas, Especialidades têxteis, Espuladeiras,
Filamentos sintéticos, Fios, Fitas, Fitas para crachás,
Poliamida, Poliamida 6.6, Tinturaria.
Serviços
Produzimos fios feitos de borracha natural, siliconada ou
com talco, que vem de uma fonte renovável. Possuímos
uma moderna tinturaria de fios com mais de 6.000 cores
desenvolvidas. Temos um amplo parque de máquinas
recobridoras que produzem fios com almas elásticas, de
elastano ou latex, nas mais diversas configurações, sempre
atendendo a necessidade do cliente.
Telefone: 55 12 2127-2300
E-mail: ariel.mehler@adatex.com.br

www.adatex.com.br

ADATEX, RUMO AOS 100 ANOS
DESENVOLVENDO SOLUÇÕES.
ENTREGANDO QUALIDADE COM SUSTENTABILIDADE.
Fios de alta tecnologia para confecção,
malharia, tecelagem, artigos esportivos,
produtos descartáveis, meias e fitas elásticas,
além de muitas outras aplicações.

ADATEX • Rua Marco Mehler, 45, Jacareí/SP

Tel. +55 12 2127-2300 - Celular +55 12 99209-7824

www.adatex.com.br • comercial@adatex.com.br
adatex.oficial

adatex-oficial

adatex.oficial

ADI GRUPO
Perfil da Empresa
O Grupo ADI é formado por um conjunto de empresas com
sede na Espanha. Somos distribuidores e fabricantes de
produtos químicos para mercados como têxtil, home care,
personal care e industrial cleaning entre outros.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Alvejamentos,
Alvejantes óticos, Amaciante graxo siliconado, Amaciantes,
Antimicrobianos, Anti-quebraduras, Auxiliares para
acabamento, Auxiliares para estamparia, Auxiliares para
lavanderia, Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares para
tingimento, Auxiliares têxteis, Aviamentos, Branqueadores
ópticos, Colas, Couro, Detergentes, Enzimas, Especialidades
quimicas, Especialidades têxteis, Espessantes, Estamparia,
Estamparia Digital, Estamparia por Sublimação, Esteiras,
Filamentos Têxteis, Fios, Malharia, Oxidantes.
Telefone: 55 11 3995-5500
E-mail: s.dossantos@adigrupo.com

www.adigrupo.com/pt-pt

ADSOMOS
Perfil da Empresa
Com mais de 8.100 usuários ativos em todo o Brasil e com foco
total nas necessidades do mercado, a Adsomos está desde
1991 desenvolvendo softwares corporativos. Softwares para
toda a cadeia de valor: indústria, distribuição e varejo.
Lançamentos
Soluções em softwares para gestão customizadas.
Produtos
Softwares, E-commerce; força de vendas; softwares para gestão.

Telefone: 55 47 3351-2375
E-mail: marketing@adsomos.com

www.adsomos.com

		AGABE
Perfil da Empresa: A Agabê desenvolve produtos para a indústria
serigráfica há mais de seis décadas, se preocupando com o futuro
do planeta, trabalhando para o aumento da produtividade, precisão,
repetibilidade e a sustentabilidade do processo serigráfico.
Lançamentos: Tintas à base de solventes. Tintas de alta
qualidade, com a melhor linha de pigmentos do mercado
serigráfico.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios,
Automação industrial, Auxiliares para acabamento, Auxiliares
para estamparia, Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares
químicos, Auxiliares têxteis, Bloqueadores, Caixilhos
de alumínio, Catalisadores de emulsões, Decantadores,
Desbloqueador de telas em spray, Emulsionadeira, Emulsões,
Endurecedores de emulsões, Especialidades quimicas,
Estamparia, Gravador de telas, Impressora de grande formato,
Lavadoras, Lavadores, Máquinas de serigrafia, Pinças, Pinças
Pneumáticas, Produtos químicos, Tecidos, Tecidos técnicos,
Tintas, Tintas à Base Dágua, Tinta à base de solvente.
Serviços: Insumos e equipamentos para o aumento da
produtividade, precisão, repetibilidade e a sustentabilidade do
processo serigráfico.
E-mail: agabe@agabe.com
Telefone: 55 11 2813-4600 - 55 11 2813-4601

www.agabe.com

AGNOLI / SANCAT
Produtos
Borrachas para revestimento
Máquinas de limpar tecidos
Máquinas de Tingir
Máquinas de tinturaria
Tingimento, Tinturaria
Maquina de tingimento
Trocadores de Calor
Bombas centrifugas
Revestimentos de borracha em cilindros

Telefone: 55 47 3325-1099
E-mail: gabriel@agnoli.com.br

www. agnoli.com.br

AGRICOPEL

Produtos
Lubrificantes e Óleos.

E-mail: agricopel@agricopel.com.br

Telefone: 55 47 3372-8900 - 55 47 3372-8905

www.agricopel.com.br

		AKMEY
Perfil da Empresa
Há mais de 18 anos no mercado, a Akmey Brasil é referência
no desenvolvimento e fabricação de produtos ecologicamente
corretos para o beneficiamento de fibras naturais e suas
misturas através da Biotecnologia e nanotecnologia.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Alvejamentos, Amaciante
graxo siliconado, Anti-quebraduras, Auxiliares para lavanderia,
Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares para tingimento,
Auxiliares químicos, Auxiliares têxteis, Enzimas, Estamparia.
Telefone: 55 47 3394-0024
E-mail: massaru@akmey.com.br

www.akmey.com.br

ALBANY
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil.

E-mail: naur.oliveira@albint.com

Telefone: 55 47 3333-7500/ 55 47 3333-7666

www.albint.com

ALBRECHT
Perfil da Empresa
Uma empresa brasileira, situada em Joinville (SC), com mais de
40 anos de atuação na produção de máquinas e equipamentos
para os segmentos têxtil, ambiental e de armazenagem.
Company Profile
A Brazilian company located in Joinville (SC) Brazil, with 47 years
of experience in the production of machinery and equipment for
the textile segments, environmental and storage system.
Perfil de la Empresa
Una empresa brasileña, ubicada en Joinville (SC) Brasil, con más
de 40 años de actuación en la producción de máquinas y equipos
para los segmentos textil, ambiental y de almacenaje.
Produtos
Alvejamentos, Bobinadores non stop, Calandras, Compactadeiras
para aberto, Compactadeiras para tubular, Lavadoras, Máquinas
para Acabamento, Rama, Secadores, Vaporizadoras.
E-mail: cecilia@albrecht.com.br
Telefone: 55 47 4009-3300 / 55 47 4009-3333

www.albrecht.com.br

ALLMAC
Perfil da Empresa
Venda de teares retilíneos e soluções têxteis, com
atendimento personalizado ao cliente, nos desenvolvimentos,
assessoria no projeto geral, design, moldes, costura, tipos de
fios, programação, grades de tamanho. Assistência técnica
especializada.
Produtos
Tear Retilíneo Eletrônico.
Serviços
Assistência técnica autorizada.
Telefone: 55 47 3041-6052
E-mail: allmac@allmac-sc.com.br

www.allmac-sc.com.br

		ALTERO
Perfil da Empresa
Há mais de 40 anos, conquistando o Brasil e o mundo, a
Altero cria, desenvolve e produz metais para bolsas, calçados,
acessórios e projetos arquitetônicos de alto valor agregado.
Sempre seguindo as principais tendências de moda e inovação.
Company Profile
For over 40 years, conquering Brazil and the world, Altero
creates, develops and produces metals for bags, shoes,
accessories and architectural projects of high added value.
Always following the main trends in fashion and innovation.
Produtos
Apliques, Argolas, Botões, Correntes, Passadores, Metais.
Serviços
A Altero cria, desenvolve e produz metais para bolsas,
calçados, acessórios.
Services
Altero creates, develops and produces metals for bags, shoes,
accessories.
Telefone: 55 51 2108-1000
E-mail: imagem@altero.com.br

www.altero.com.br

AMERIJET
Perfil da Empresa
Servimos a Indústria Têxtil Nacional e Internacional com
precisão e compromisso, tornando-nos muito mais que um
líder de mercado, mas uma empresa sólida, capaz de atender
plenamente às necessidades dos nossos clientes, com
agilidade e perfeição.
Lançamentos
Fabricação de Pentes Jato de Ar Toyota 810 Economic - Carreteis
de Urdideiras / Engomadeira - Canelas de Tecido - Pentes
Engrupadeira / Urdideiras / Engomadeiras / Fitas.
Produtos
Carretéis de urdume, Pentes têxteis, Acessórios em geral.
Serviços
Conserto de pentes têxteis, Carreteis de Urdume, Carreteis de
Urdideira e Flanges.
Telefone: 55 19 3458-4177
E-mail: vendas@pentesamericana.com.br

www.pentesamericana.com.br

ANDRADE MÁQUINAS

Produtos: Mesa de corte

Telefone: 55 11 3787-3333
E-mail: mkt@sansei.com.br

SANSEI SA-1850D

SANSEI SA-M798DC1-4-24

Travete Industrial Direct‐Drive,
padrão convencional, 42 pontos,
tecidos médios c/ lançadeira
pequena.

Overlock 2 agulhas ponto cadeia,
motor Direct-Drive, velocidade de
6000ppm, lubrificação automática
e posicionador de agulhas de série.

KANSAI DLR1509WPA-1C

KANSAI
NC1001GSJF-CD-TL1-UTAB/DM

Máquina de 4 agulhas ponto
corrente para aplicação de fita de
cós em calça jeans. Com cortador
traseiro para a fita de cós, sistema
salta pontos e levantamento de
calcador pneumático.

Máquina para barra calça jeans,
1 agulha, cabeçote em ponto
corrente, de bracinho cilíndrico
fino, corte de linha, levantamento
de calcador.

Matriz SP:
Peças e Acessórios: Filial Bordado SP: Filial PR:
(11) 3787-3333 (11) 3188-7888
(11) 4574-5462
(44) 3034-3311
Filial PE:
(81) 3719-2374

Filial SC:
Filial CE:
Filial GO:
(47) 3222-6350 (85) 3085-5066 (62) 3299-8913

*Consulte revendas autorizadas no site

Filial MG:
(31) 2591-6440

www.sansei.com.br

mkt@sansei.com.br

ARTE SOLUÇÕES
Perfil da Empresa
Fundada em Abril de 2004, na cidade de Blumenau, no estado
de Santa Catarina. Hoje a empresa esta instalada em sede
com área construída de 1200 m2 e produz toda a linha de
rótulos, etiquetas, tags e etiquetas de cuidados têxteis.
Produtos
Adesivos
Automação industrial
Etiquetadoras
Etiquetas
Ribbons.
Telefone: 55 47 3323-9565
E-mail: comercial@artesolucoes.com.br

www.artesolucoes.com.br

ATENDARE
Perfil da Empresa: O Atendare é um software de gestão
comercial com o propósito de centralizar e otimizar todo
o processo de vendas de uma empresa, conectando as
equipes de marketing, pré-vendas, vendas e CS em uma única
plataforma, completa, acessível e fácil de usar.
Company Profile: Atendare is a commercial management
software with the purpose of centralizing and optimizing the
entire sales process of a company, connecting the marketing,
pre-sales, sales and CS teams in a single, complete, accessible
and easy-to-use platform.
Produtos: Softwares.
Serviços: O Atendare centraliza e otimiza processos de
vendas de forma descomplicada através da tecnologia de
CRM, Automação e Análises em uma única plataforma.,
Services: Atendare centralizes and optimizes sales processes
in an uncomplicated way through the technology of CRM,
Automation and Analytics in a single platform.
Telefone: 55 55 3535-8128
E-mail: comercial@atendare.com

www.atendare.com

AUTOMATISA
Lançamentos
Maskmaker S80
Produtos
Automação industrial, Corte a laser, Gravação a laser.
Serviços
Automatisa é especializada em soluções industriais para
corte e gravação a laser. Um amplo portfólio de máquinas
com desenvolvimento próprio, fabricadas com a mais alta
tecnologia para entregar excelência e produtividade aos seus
clientes.
Services
Automatisa is specialized in industrial solutions for laser
cutting and engraving. A broad portfolio of self-made
machines, with the highest technology to provide quality and
productivity to its industrial customers.
Telefone: 55 48 3034-9500 - 55 48 3034-9533
E-mail: marketing@automatisa.com.br

www.automatisa.com.br

AVANÇO
Perfil da Empresa: A AVANÇO S.A. é
uma indústria de máquinas que produz
teares circulares para a indústria têxtil é
a única fábrica na América Latina, com a
tecnologia italiana a avanço esta no brasil
a mais de 50 anos, nossa marca Orizio é
lider no mercado nacional.
Lançamentos: Máquina JH/V 34”X36GG, com sistema open,
em alta velocidade. Novba JOHN/C 32” em 3 ou 4 pistas com
bloco a 3 e 96 alimentadores CI4 34”, INTERLOCK com 108
alimentadores, 4 pistas no cilindro e 2 pistas no disco.
Produtos: Teares circulares.
Serviços: Indústria e comércio de teares e peças para para
malharia da marca Orizio.
Telefone: 55 11 2066-0020
E-mail: silvio.paiva@orizio.com.br

www.orizio.com.br

		 AVCO
Perfil da Empresa
A AVCO Chemicals é uma indústria química multinacional
de origem israelense presente em diversos países. Fazemos
a diferença com produtos sustentáveis, gestão total de
qualidade, suporte técnico de excelência, logística ágil e P&D
focado nos clientes.
Company Profile
AVCO Chemicals is a multinational Chemical Industry present
in several countries. We make difference with sustainable
products, total quality management, technical support
based on excellence, effective logistic and R&D focused on
customers.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Auxiliares para
estamparia, Auxiliares para lavanderia, Auxiliares para prétratamento, Auxiliares para tingimento, Auxiliares químicos,
Auxiliares têxteis, Colas, Corantes, Dispersantes, Oxidantes,
Pigmentos, Produtos auxiliares, Produtos químicos, Silicones.
E-mail: david@avco.com.br
Telefone: 55 85 3215-8300

www.avco.com.br

BALKAN
Lançamentos: Desfibradeira DT30 versão 2018, Linhas para
fabricação de colchas e travesseiros, Linhas de limpeza para
fiação, Isolamentos acústico e térmico ecológico. fibras para
industria automotiva, Geotêxtil, Filtração Higiene e limpeza.
New Releases: Mega Pulling DT30 2018 version, lines for the
production of quilts and pillows, cleaning Lines for spinning,
acoustic and Thermal Insulation. fibres for automotive industry,
Geotextile, filtration, hygiene and cleaning.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Conicaleiras,
Cordas, Cordões, Embalagens, Especialidades têxteis, Fiação,
Filamentos sintéticos, Filtros, Instrumentos de medição,
Isolamento térmico, Linhas, Máquinas para Fabricar Meias,
Máquinas para fiação, Mesa de passadoria (Aspirante
e soprante), Nãotecidos, Prensas, Prensas viradeiras,
Tecelagem, Tecidos técnicos, Tinturaria, Transfers, Urdideiras,
Desfibradeiras de tecidos e aparas texteis.
Telefone: 55 47 3395-1238
E-mail: intersan@intersan.ind.br

www.balkan.com.tr

BARUDAN
Perfil da Empresa
A Barudan é um tradicional fabricante da máquinas
automáticas de bordar, 100% Japonesas que para melhor
atender o mercado brasileiro, em 1992 fundou a Barudan do
Brasil Ltda, com unidades próprias no Rio de Janeiro e em São
Paulo.
Lançamentos
Máquinas ainda mais velozes, com movimentação ainda mais
precisa e eficiente. Além disto a BARUDAN apresentará seu
sistema de lubrificação semiautomático, possibilidade de
novo monitor, tudo devidamente certificado e aprovado pelas
normas.
Produtos
Máquinas de Bordar, Softwares.
Serviços
Proporcionamos especializada consultoria para projetos de
instalação, comercialização, treinamentos operacionais e de
programação, além de total assistência técnica aos nossos
equipamentos. Contamos, ainda, com amplo estoque de peças
de reposição.
Telefone: 55 21 2506-0050
E-mail: ricardo@barudan.com.br

www.barudan.com.br

BARUDAN

BELTEX
Perfil da Empresa
Há vinte e sete anos fornecendo a mais alta qualidade em
correias industriais para o sul do Brasil.
Company Profile
Thirty years supplying the highest quality in industrial belts
for Southern Brazil.
Produtos
Correias

E-mail: laercio.diehl@beltexcorreias.com.br
Telefone:55 41 3656-5154 - 55 41 3656-3516

www.beltexcorreias.com.br

BENECKE
Produtos
Caldeiras
Aquecedores
Central Termelétrica.

E-mail: vendas@benecke.com.br
Telefone: 55 47 3382-2222 / 55 47 3382-2290

www.benecke.com.br

BERMO
Perfil da Empresa
A Bermo comercializa produtos e sistemas para condução
e controle de vapor, óleo, água, ar e gases. Com produtos
de excelente qualidade e uma equipe técnica especializada,
a empresa oferece soluções avançadas, mais economia e
eficiência energética.
Produtos
Automação industrial, Caldeiras, Válvulas, Válvulas de Bloqueio
e de Controle; Válvulas de Segurança; Redutoras de Pressão
e Controle de Temperatura, Purgadores de Vapor; Válvulas de
Processo; Trocadores de Calor; Sistemas p/ Recuperação de
Energia Térmica; Bombeamento de Condensado.
Serviços
Serviços de Manutenção, Calibração de Instrumentações
e Assistência Técnica; Engenharia de Aplicação e
desenvolvimento de Projetos de Instalações e Sistemas;
Auditoria Energética; Gerenciamento de Purgadores;
Palestras, Treinamentos e Workshops.
Telefone: 55 47 2123-4444
E-mail: marketing@bermo.com.br

www.bermo.com.br

BLUCOR MALHAS
Produtos
Malha em rolo
Tecidos
Telefone: 55 47 3308-0888
E-mail: dkempresarial1@gmail.com

www.facebook.com/blucormalhas

BLUTECH
Perfil de la Empresa
Blutech Textile Equipment es una referencia en el mercado de
equipos de sala de corte automatizado. Contamos con un equipo
de ventas especializado para brindar la mejor opción al cliente y
una de las mejores posventa en Brasil en el segmento.
Produtos
Contadores, Cortadeiras, Mesa de corte, Mesa de enfesto,
Plotters, Softwares.
Serviços
Assistência técnica especializada para equipamentos de corte
automático multiply e single ply, enfesto, plotters e sistemas
de CAD. Amplo estoque de peças para um atendimento
personalizado.
Telefone: 55 47 3378-0207
E-mail: rodrigo@blutechautomacao.com.br

www.blutechautomacao.com.br

BLUTRADE
Perfil da Empresa
Contamos com uma equipe altamente capacitada, que
entende dos produtos e está sempre pronta para lhe ajudar a
obter mais economia e resultados. Nossa estrutura conta com
espaços que garantem o bom armazenamento e a distribuição
adequada.
Produtos
Adesivos, Compressores de Ar, Impressora de grande formato,
Impressoras digitais, Papel para Sublimação, Papel tratado
para sublimação, Plotters, Softwares, Tinta para sublimaçao,
Tintas.
Serviços
Uma empresa de suprimentos para comunicação visual, Têxtil
e mobile, focada em ser um parceiro estratégico que conta
com alta disponibilidade e parceria para seu cliente, ajudando
a criar soluções e resultados.
Telefone: 55 47 3340-0155
E-mail: marketing@scmidia.com.br

www.scmidia.com.br

BM DO BRASIL
Produtos
Sublimação
Tecidos
Tecidos técnicos
Tinta para sublimação
Tintas
Tintas à Base D’água

Telefone: 55 11 3331-6313
E-mail: cida@bmdobrasil.com.br

www.bmdobrasil.com.br

		

BM9

Produtos
Alvejantes óticos, Amaciante graxo siliconado, Amaciantes, Antivéus, Aplicação de ozônio, Corantes, Papel dupla face termo
colante, Pigmentos, Pinças Pneumáticas, Produtos químicos,
Tecidos técnicos, Tintas, Máquinas a Laser, Tintas à Base Dágua,
Tintas a Base de Silicone, Máquina automática aplicação Strass.
E-mail: monalisa_assuncao@hotmail.com
Telefone: 55 85 3232-5293 / 55 85 3563-4740

Há mais de 10 anos

ofertando soluções tecnológicas 5.0 e robustas,
para os setores textil e calçadista.

Máquinas e Equipamentos:
→ XTS ™
Impressão e Revelação de Telas em Alta Definição, Resolução
de 1280 DPI a base de cera (Sistema CTS – Computer to Screen)
→ TAMPOGRAFIA
Fácil de operar e com várias possibilidades de
aplicações de acordo com sua necessidade.
→ STRASS
Aplicação digital automatizada de pedras
decorativas em tecidos.
→ ACESSÓRIOS
Máscara protetora para berço serigráfico.

Produtos químicos:
→ SERIGRAFIA
Tintas, Pigmentos, Emulsões, Colas
para telas e muito mais.
→ TAMPOGRAFIA
Tintas, Diluentes, Aditivos e muito mais.

Sede Fortaleza | CE
Av Carneiro de Mendonça, 456, Demócrito Rocha – Fortaleza, CE | +55 85 3232.5293

Filial Ivoti | RS
Rua Pedro Fridolino Weber, 52, Sete de Setembro – Ivoti, RS |+55 51 3563.4740

EXCLUSIVE DEALER

BRASIL BOTÕES
Perfil da Empresa
Desenvolvimento e produção de botões para camisaria e
diversos fins além de fivelas e acessórios para aviamentação.
A Brasil Botões é uma empresa que valoriza seus clientes e
seu dever socioambiental.
Produtos
Acessórios
Argolas
Aviamentos
Botões
Fivelas
Passadores
Ponteiras
Telefone: 55 47 3370-3011
E-mail: guilherme@brasilbotoes.com.br

www.brasilbotoes.com.br

BRASILTECH
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Assessoria técnica, Auxiliares
para acabamento, Auxiliares para estamparia, Auxiliares têxteis,
Consumíveis para rotativos, Corantes, Impressoras digitais,
Pigmentos, Produtos auxiliares, Softwares, Termo - tranferência,
Tintas, Transfers, Impressora Sublimatica, Acessórios.
Products
Sublimation printier and acessories.
Serviços
Distribuidor de tintas, impressoras, software, consultoria e
assistência técnica para indústria têxtil.
Services
Distributor of inks, printers, software, consultancy and technical
assistance for the textile industry.

E-mail: contato@soimpressoras.net
Telefone: 55 47 3338-0382 / 55 47 3041-2558

www.brasiltech.ind.br

BRASTEMA
Perfil da Empresa: A Brastema atua há mais de 30 anos no
setor têxtil com uma sólida trajetória e excelência no ramo.
Em 2013, tornou- se a representante oficial da marca SHIMA
SEIKI, proporcionando aos clientes alto padrão de qualidade,
trazendo resultados efetivos.
Lançamentos: Visando melhorar o desempenho dos nossos
clientes, a Brastema trará para a feira o mais recente Sistema
Total Fashion, o SDS-ONE APEX4, a máquina N.SSR112 e
ainda apresentaremos o yarnbank, a biblioteca online de fios
globais da SHIMA SEIKI.
Produtos: Agulhas, Conicaleiras, Máquinas para Fabricar
Meias, Sistema de modelagem têxtil digital, Softwares,
Tear Retilíneo Eletrônico, Tecelagem, Sistema Total Fashion
- SHIMA SEIKI: SDS-ONE APEX4, Sistema Total Fashion
- SHIMA SEIKI: Apex Fiz, Teares retilíneos - SHIMA SEIKI:
SVR123SPIP; SVR093SP; N.SSR112; MACH2XS153; SWG091
N2; SFG-I, SHIMA SEIKI online: yarnbank.
Serviços: A Brastema e a Shima Seiki, apresentam maneiras
inovadoras de produção no mercado, através de suas
máquinas retilíneas e sistema de design, respeitando os
pilares da sustentabilidade, com produtos inovadores e
tecimentos tridimensionais sem costuras.
E-mail: odamir@bestmalhas.com.br
Telefone: 55 54 3022-7400 - 55 54 3021-3731

www.brastema.com.br

BRASTEMA
Company Profile
Brastema has been operating in the textile sector for more than
30 years with a solid track record and excellence in the industry.
In 2013, became the official representative of the SHIMA SEIKI
brand, providing customers with high quality standards.
New Releases
In order to improve the performance of our customers,
Brastema will bring to the fair the latest Total Fashion System,
the SDS-ONE APEX4, N.SSR112 machine and present the new
YarnBank, the online library of global yarns of SHIMA SEIKI.
Products
All-in-One System - SHIMA SEIKI: SDS-ONE APEX4, All-in-One
System - SHIMA SEIKI: Apex Fiz, Knitting Machine - SHIMA
SEIKI: SVR123SPIP; SVR093SP; N.SSR112; MACH2XS153;
SWG091 N2; SFG-I, SHIMA SEIKI online: yarnbank.
Services
Brastema and Shima Seiki present innovative ways of
production on the market, through their straight machines
and design system, respecting the pillars of sustainability, with
innovative products and seamless three-dimensional fabrics.
E-mail: odamir@bestmalhas.com.br
Telefone: 55 54 3022-7400 - 55 54 3021-3731

www.brastema.com.br

BURKERT
Produtos
Válvulas
Medidores de Vazão
Instrumentação
Válvulas
Products
Flowmeters
Instrumentation and Process Valves.

E-mail: william.kishi@burkert.com
Telefone: 55 11 2186-1151

Site:Burkert Brasil Ltda.

CANATIBA
Perfil da Empresa
Uma das lideres mundiais em tecnologia, inovação e
sustentabilidade. A Canatiba Denim Industry atua em um
dos segmentos mais competitivos da industria Textil levando
ao mercado sempre o que há de mais novo, com altissima
qualidade.
Company Profile
One of the world leaders in technology, innovation and
sustainability. Canatiba Denim Industry operates in one of the
most competitive segments of the Textile industry, bringing
to the market inovation, with the highest quality.
Produtos
Denim
Serviços
A Canatiba investe continuamente em pesquisas de
tendências e processos industriais; transforma ideias em
inovação tecnológica. É a segunda maior indústria têxtil da
América Latina e a primeira em inovação e tecnologia.
Telefone: 55 19 3459-4000
E-mail: livia.bernardes@canatiba.com.br

www.canatiba.com.br

CARMELO
Perfil da Empresa: A Carmelo Comercial desde a sua
criação até os dias atuais cultiva e pratica valores que a
tornaram referência nacional no Fornecimento de Máquinas e
Equipamentos para a Indústria Têxtil.
Lançamentos: Tear circular para fabricação de meias, do
Grupo Lonati, modelo GE616F.
Serviços: A Carmelo dá o suporte completo a seus atuais e
futuros clientes desde a pré e até a pós-venda e posiciona-se no
mercado pelo seu trabalho de representação comercial completo,
que proporciona a segurança e tranquilidade necessárias.
Telefone: 55 11 3222-9566
E-mail: adriana@carmelocomercial.com

www.carmelocomercial.com

CASTILHO
Perfil da Empresa
Áquila, A melhor Atadora de Urdume do mundo, fabricada
no Brasil. Equipada com componentes de alta tecnologia,
garantem rapidez e perfeição na emenda de fios.
Company Profile
Aquila The best Warp Tying in the world, manufactured in
Brazil. Equipped with high-tech components, they guarantee
speed and perfection in yarn splitting.
Produtos
Atadoras de urdumes, Teares de etiquetas, Teares de pinça,
Tecelagem, Tecidos, Tecidos técnicos.
Serviços
Fabricamos Atadoras de Urdumes.
Services
We manufacture Warp Tying.
Telefone: 55 15 3227-2555
E-mail: geison@castilhobr.com

www.castilhobr.com

CENSI MAQ
Perfil da Empresa: A Censi é uma empresa especializada
no desenvolvimento de maquinário para o setor têxtil. Além
disso, as soluções se estendem a diversos segmentos e
possuem características que tornam os produtos exclusivos e
incomparáveis.
Company Profile: Censi is a company specialized in
the development of machinery for the textile sector. In
addition, the solutions extend to different segments and
have characteristics that make the products unique and
incomparable.
Lançamentos: Máquina para Camisaria.
New Releases: Fusing machine for shirts.
Produtos: Aplicadores de tags, Fusionadeiras, Máquinas de
Corte, Máquinas de passadoria, Máquinas para Acabamento.
E-mail: sheila@censimaquinas.com.br
Telefone: 55 47 3332-5574 - 55 47 3332-6717

www.censimaquinas.com.br

CHICAGO PNEUMATIC
Produtos
Compressores de Ar
Filtros
Secadores
Reservatórios de Ar Comprimido
Booster
E-mail: eric.catione@cp.com
Telefone: 55 11 2189-3931 - 55 11 2189-3905

www.cp.com/pt-br/compressors

		

CHT

Perfil da Empresa
O Grupo CHT é um player global de especialidades químicas e
ativo em todo o mundo no desenvolvimento, produção e vendas.
Desde a fundação da CHT em Tübingen, Alemanha, e há 45 anos
atuando no Brasil, o Grupo, através da química inteligente.
Company Profile
The CHT Group is a global player in specialty chemicals and
active worldwide in development, production and sales. Since
the foundation of CHT in Tübingen, Germany - and for 45 years
operating in Brazil - the Group, through intelligent chemistry.
Produtos
Amaciante graxo siliconado, Amaciantes, Antimicrobianos, Antiquebraduras, Assessoria técnica, Auxiliares para acabamento,
Auxiliares para estamparia, Auxiliares para lavanderia, Auxiliares
para pré-tratamento, Auxiliares para tingimento, Auxiliares
químicos, Auxiliares têxteis, Corantes, Denim, Detergentes,
Dispersantes, Emulsões, Engomagem, Especialidades quimicas,
Especialidades têxteis, Estamparia, Estamparia Digital, Pigmentos,
Produtos auxiliares, Produtos químicos, Recobrimento, Silicones,
Tingimento, Tintas, Tintas à Base Dágua, Tintas a Base de Silicone,
Tinturaria, Transfers.
Telefone: 55 11 3318-8933
E-mail:fabricio.silva@cht.com

www.cht.com

CIRCULARTEX
Produtos
Acessórios
Agulhas
Platinas
Teares circulares
Telefone: 55 47 3053-0574
E-mail: bruno@circulartex.com

www.circulartex.com

		CLEAR
Produtos
Papel dupla face termo colante
Papel para modelagem
Risco e Corte
Termo-Tranferência
Tintas

Telefone: 55 31 3368-4000
E-mail: faleconosco@clear.ind.br

www.clear.ind.br

CLIMA TECH
Produtos
Controladores de temperatura
Umidificador
Serviços
Serviços de climatização e umidificação de ambientes
industriais e comerciais.
Telefone: 55 47 9 9964-9987
E-mail: clima_tech@outlook.com

CLISOL
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil
Colas
Álcool Polivinilico
Serviços
Empresa de produtos auxiliares e engomagem de fios têxteis
mais completa e eficaz em produtos e assistência técnica do
mercado.
E-mail: josane@clisol.com.br
Telefone: 55 19 3454-3775

www.clisol.com.br

COELHO COMPRESSORES
Perfil da Empresa
Transformar o ar em solução para as empresas com uma linha
de produtos de alta qualidade que é reconhecida em todo
mundo. Com uma equipe de profissionais que atuam com
competência e qualidade na prestação de serviços, fidelizando
cada cliente como um.
Lançamentos
Linha de compressores Alpha da Elgi e sistema de
monitoramento remoto desenvolvido pela Coelho
compressores.
Produtos
Acessórios em geral, Assessoria técnica, Automação
industrial, Compressores de Ar, Secadores.
Serviços: Trabalhamos com venda, assistência técnica e
assessoria em compressores elétrico e portátil diesel, secador
de ar, rede de ar e assessórios.
E-mail: contato@coelhocompressores.com.br
Telefone: 55 47 3351-8042 / 55 47 3351-5400

www.coelhocompressores.com.br

COLEPÓ
Perfil da Empresa
A mais de 30 anos no mercado, Projeta, Fabrica e Instala
equipamentos de exaustão industrial, tais como filtros
(rotativos, de mangas, e jato pulsante), aspiradores de
pó, coletores de pó, ciclones, briquetadeiras, ventiladores,
exautores, tubulação espiralada e cravada, exaustão para
fabricas de meia, fiações e fraldas, tecelagens e para outros
segmentos tais como indústria metalúrgica, automotiva,
farmacêutica, alimentícia e madeireira.
Lançamentos
Ventilador GIGA de grande porte, projetado para ventilação ou
exaustão e condicionamento do ar de ambientes com grandes
áreas, que será fabricado de forma a permitir a instalação em
paredes ou telhados, com aletas para direcionamento o ar e
poderá ser controlado por controle remoto ou celular.
Produtos
aspiradores de pó, Briquetadeiras, Ciclones, Coletores de pó,
Exaustores, Tubulações, Ventiladores.
Serviços: Realiza Instalação e Manutenção em equipamentos.
E-mail: ncelestino@uol.com.br
Telefone:55 11 4612-2433 / 55 11 4612-2210

www.colepo.com.br

COLOR QUIMICA
Produtos
Amaciantes, Anti-quebraduras, Auxiliares para acabamento,
Auxiliares para estamparia, Auxiliares para lavanderia,
Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares para tingimento,
Auxiliares têxteis, Corantes, Detergentes, Dispersantes,
Enzimas, Especialidades quimicas, Especialidades têxteis,
Espessantes, Estamparia, Fixadores, Lubrificantes, Oxidantes,
Pigmentos, Produtos auxiliares, Produtos químicos,
Sequestrantes.
E-mail: colorquimica@colorquimica.com.br
Telefone: 55 47 3231-8900

www.colorquimica.com.br

COLORGRAF
Perfil da Empresa
No ranking das 50 maiores empresas da região do Vale do
Rio dos Sinos (RS), a Colorgraf é uma empresa comprometida
com seus clientes, buscando sempre o desenvolvimento e a
otimização de soluções através de pesquisas e tecnologias.
Company Profile
In the ranking of the 50 largest companies in the Rio dos Sinos
Valley (RS) region, Colorgraf is a company committed to its
customers, always seeking the development and optimization of
solutions through research and technologies.
Produtos: Adesivos, Auto-adesivos, Corte a laser, Tags, Termo tranferência, Transfers.
Serviços
Etiqueta 3D, Transfer, Alta Frequência, Sublimação, Tatuagem,
PDV, Brindes e Jogos, Embalagem, Banner, Impresso, Corte e
Impressão Digital, Paça Técnica em PVC Plastificado, Resinada
e Corte a Laser.
Services
3D Label, Transfer, High Frequency, Sublimation, Tattoo, PDV,
Gifts and Games, Packaging, Banner, Printed, Digital Cut and
Print, Technical Piece in Plasticized PVC, Resin and Laser Cut.
E-mail: uana.gaspar@colorgraf.com.br
Telefone: 55 51 3587-3700

www.colorgraf.com.br

COLOURS INDIA
Perfil da Empresa
Incorporada em 2001, Colors India Inc é uma empresa de
manufatura de corantes reativos da Índia. Somos a Organização
ISO 9001: 2015, 14001: 2015 e 45001: 2018. Nossos produtos
são certificados GOTS, OEKO-TEX e ZDHC Nível 3. SPECTRON é
a nossa marca.
Company Profile

Incorporated in 2001, Colours India Inc is a Reactive Dyes
manufacturing company from India. We are ISO 9001 :2015, 14001
:2015 and 45001 :2018 Organization.
Our Products are GOTS, OEKO-TEX and ZDHC Level 3 Certified.
SPECTRON is our brand name.
Produtos: Corantes, Corantes Reativos.
Products: Reactive Dyes.
E-mail: info@coloursindia.com
Telefone: 91-79 4848-2244 /55

www.coloursindia.com

COMELATO RONCATO
Produtos
Acessórios, Acessórios em geral, Anti-quebraduras,
Automação industrial, Carros de Transporte, Carros de
Urdume, Enroladeiras, Gaiolas, Urdideiras.
E-mail: jr@crmaq.com
Telefone: 55 19 3468-3120

CONDEX
Perfil da Empresa: CONDEX é uma empresa privada, atuante
no mercado de inovações para o setor têxtil, buscando a
melhor relação entre o custo e a qualidade aos produtos
entregue aos seus clientes.
Company Profile: CONDEX is a private company, active in the
market of innovations for the textile sector, seeking the best
relation between cost and quality to the products delivered to its
customers.
Lançamentos: Prensa térmica com sistema automatizado
para abastecimento de etiqueta unitária; Prensa térmica
etiquetadora para aplicação de transfer contínuo em jeans.
Produtos: Estamparia, Etiquetadoras, Máquinas de estampar,
Máquinas de serigrafia, Máquinas transfer, Prensas, Termo transferência.
Serviços: CONDEX é responsável por diversos serviços na área de
máquinas e equipamentos para serigrafia contínua, sublimação,
transfers e processos de automação para confecções, garantindo
eficiência e maior qualidade a nossos clientes.
Services: CONDEX is responsible for several services in the
field of equipment for continuous screen printing, sublimation,
transfers and automation processes for garments, guaranteeing
efficiency and higher quality to our customers.
Telefone: 55 32 3722-8245
E-mail: vendas@condex.ind.br

www.condex.ind.br

CONFEC. CONECTADA
Produtos
Sistema para Digitalização da Produção
Serviços
Digitalização em tempo real, do chão
de fábrica das indústria do setor textil.
Telefone: 55 44 3631-8028
E-mail: senemig.comercial@gmail.com

www.confeccaoconectada.com.br

CONSERTAR
Perfil da Empresa
A Consertar Compressores é uma empresa que vem atuando
no ramo de ar comprimido com uma experiência de 20
anos nessa área. Possuímos mão de obra especializada,
comprometida com o serviço. A nossa empresa está
preparada para atender todos os clientes.
Lançamentos
A Consertar Compressores é uma empresa que vem atuando
no ramo de ar comprimido com uma experiência de 20
anos nessa área. Possuímos mão de obra especializada,
comprometida com o serviço. A nossa empresa está
preparada para atender todos os clientes.
Produtos: Compressores de ar.
Serviços
A Consertar Compressores é uma empresa que vem atuando
no ramo de ar comprimido com uma experiência de 20
anos nessa área. Possuímos mão de obra especializada,
comprometida com o serviço. A nossa empresa está
preparada para atender todos os clientes.
E-mail: vendas.consertar@gmail.com
Telefone: 55 47 3332-2986

CONSISTEM
Perfil da Empresa
O Consistem ERP contempla todo controle da cadeira
produtiva e administrativa, desde a entrada de matéria-prima,
pedido, produção, venda e distribuição. Mais do que um ERP,
oferecemos uma solução completa e ágil para a tomada de
decisões.
Produtos
Softwares
Telefone: 55 47 2107-1800
E-mail: marketing@consistem.com.br

www.consistem.com.br

CORDONTEXTIL
Perfil da Empresa
Somos uma empresa consolidada,
e líder de mercado em todos os
segmentos que atuamos. Fundada
em 1982, hoje produzimos alças para
sacolas, elásticos, viés, gorgurão, fitas
acetinadas, fitas para crachá, cordões,
entre outros produtos no segmento.
Produtos
Acetato para ponteira de cadarço, Aviamentos, Cadarços,
Cordas, Cordões, Elásticos, Fitas, Ribbons, Silicones, Teares de
crochê, Trançadeiras, Urdideiras, Fitas para crachás, Ponteiras,
Alça para sacola; Fitas Acetinadas; Gorgurão; Papel Torcido.
Serviços
Somos fabricantes de Fitas, Gorgurões, Elásticos, Fitas
Acetinadas, Cordões, Viés, entre outros.
Telefone: 55 11 2967-1662
E-mail: gabriel@cordontextil.com.br

www.cordontextil.com.br

DAMENNY
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil

E-mail: comercial@damenny.com.br
Telefone: 55 47 3242-2000

www.damenny.com.br

DANTEXTIL
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Agulhas, Auxiliares
têxteis, Máquinas para Fabricar Meias, Máquinas
Remalhadeiras, Remalhadeiras, Teares circulares,
Serviços: Comercio e Importação de máquinas para meias e
seus pertences , Manutenção e Assistência Técnica.

E-mail: vendas.dantextil@gmail.com
Telefone: 55 11 3907-5647 / 55 11 4104-4094

www.dantextil.com.br

DEFINE DESIGN
Perfil da Empresa
Somos uma indústria
genuinamente pernambucana
especializada em soluções
emborrachadas com foco em ID,
trabalhamos com o ramo da moda,
licenciados e linha industrial.

Deﬁna

seu produto
com etiquetas
emborrachadas
personalizadas

Produtos
Acabamentos para a indústria
têxtil.
E-mail
marketing@definedesign.com.br
Telefone
55 81 3338-1459
Celular
55 81 9 9862-3822

www.definedesign.com.br
ACESSE NOSSO

INSTAGRAM

DELTA EQUIPS.
®

Perfil da Empresa: A Delta Máquinas
Têxteis é referência em tecnologia para
otimização da produção industrial. São mais
de 50 produtos, aplicados aos processos
de tecelagem plana, malharia circular,
estamparia, acabamento e confecção, além
de projetos exclusivos.

M ÁQ U I N A S

T Ê X T E I S

Produtos: Abridora de malha, Abridores de Ourelas e
Fusos, Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios,
Assessoria técnica, Automação industrial, Auxiliares para
acabamento, Auxiliares para estamparia, Calandra térmica
para sublimação, Calandras, Calandras para sublimação,
Contadores, Destorcedoras de corda, Estamparia, Estamparia
por Sublimação, Esteiras, Foulard, Máquinas para Acabamento,
Rama, Secadores, Softwares, Sublimação, Termo-tranferência,
Revisadeira, Calandra, Lavadora de Amostras, Estação
Hidro Aspersora, Elevador de Rolos, Enrolador, Embaladeira,
Fracionadora, Contadora de Golas, Hidro Aspersor, Sistema de
Aspersão de Químicos, Rolete Guiador, Refilador de Bordas,
Cortador Transversal, Foulard Impregnação, Destorcedeira,
Perfuradora de Papel, Preparadora, Relaxadeira, Régua Digital,
Sensor Umidade, Sensor Centralizador, Preparadora Tubular,
Secador Impressora Digital.
Telefone: 55 47 3395-0494

www.deltamaquinastexteis.com.br

		

DMI

Perfil da Empresa: Somos reconhecidos como líderes na
reciclagem de garrafas PET pós-consumo no país, a maior
fabricante de lonas para pneus de náilon 6 da América, e uma
das maiores produtoras de filamentos e fibras sintéticas
da Região Andina. Nossa planta de produção, localizada no
município de Girardota, a 28 km de Medellín iniciou suas
operações em 1966, com uma capacidade de 4.200 toneladas
por ano. Hoje, a capacidade ultrapassa 100.000 toneladas por ano.
Lançamentos: Apresentamos ao mercado nossos mais
recentes desenvolvimentos que complementam nosso
portfólio de produtos verdes. Lançamos nossos Biofilamentos,
que são fabricados com aditivos CICLO® que aceleram o
processo de biodegradabilidade do poliéster. Apresentamos
nossos EKO®Filamentos, produzidos a partir de garrafas PET
recicladas, que são utilizadas principalmente em moda praia e
esportiva, destacando os uniformes das diferentes seleções
colombianas, utilizadas na fabricação de tecidos de malha
e lisos, que nos permitem oferecer ao mercado moda com
responsabilidade social e ambiental. Fabricamos filamentos
de náilon com a marca Kaylon®, filamentos de poliéster com a
marca Corlen® e suas misturas (Jasper).
Produtos: Fibras, Filamentos sintéticos, Filamentos Técnicos
Industriais, Filamentos Têxteis, Fios Recobertos.
Telefone: 57 (604) 319-5106
E-mail: paula.arango@enka.com.co

www.enka.com.co

DOSS GROUP
Produtos
Adesivos, Gravação a laser, Impressora de grande formato,
Impressoras digitais, Plotters, Tinta para sublimaçao, Tintas.
Serviços
Nos da Doss Group, temos o que a de melhor em pós
venda e atendimento técnico para nossos cliente e novos
atendimentos. Sempre prezando em atender com a melhor
qualidade, deixando o equipamento em 100% de sua
capacidade de produtividade.
E-mail: comercial@dossgroup.com.br
Telefone: 55 47 3307-8019 / 55 47 9 9254-0806

www.dossgroup.com.br

DUALTECH
Perfil da Empresa: A Dualtech Ltda é uma empresa que
representa vários fabricantes de maquinas e equipamentos
alem de oferecer serviços técnicos para o setor têxtil, de
não tecidos, plastico e industrial. A empresa conta com três
unidades: Nordeste, SP e SC.
Produtos: Acessórios em geral, Aparelho alinhador, Aparelhos
para tingir em Laboratório, Armários para tingimento de
meadas, Assessoria técnica, Automação industrial, Bobinadeiras,
Bobinadores non stop, Cabine de resinas e pigmentos, Calandras,
Chamuscadeiras, Compactadeiras para aberto, Compactadeiras
para tubular, Corte a laser, Destorcedoras de corda, Embaladoras,
Endireitadores de trama, Enfestadeira, Enfraldadeira, Enroladeiras,
Estamparia, Foulard, Impressoras digitais, Indigo, Instrumentação
para rama, Instrumentos de medição, Jiggers, Lavadoras,
Lixadeiras, Máquinas a Laser, Máquinas de costura, Máquinas
de estampar, Máquinas de limpar tecidos, Máquinas de Tingir,
Máquinas de tinturaria, Máquinas para Acabamento, Máquinas
para coating, Mercerizadeiras, Navalhadeiras, Pipetadora, Rama,
Revisadoras, Secadores, Tingimento, Tinturaria, Vaporizadoras.
Serviços: A Dualtech Ltda oferece serviços de consultoria
técnico / comercial para os próprios cliente e novo projetos
nos setores de tinturaria, acabamento e estamparia alem
de prestar serviço técnico nas maquinas das representadas
vendidas em todo o Brasil.
Telefone: 55 12 3964-6991
E-mail: roberto@dualtech-ltda.com

www.dualtech-ltda.com

DURST DO BRASIL
Produtos
Impressora de grande formato, Impressoras digitais, Softwares.
E-mail: a.vieira@durst.com.br
Telefone: 55 19 3113-7450 / 55 19 3059-5900

www.durst.com.br

DYSTAR
Perfil da Empresa
O Grupo DyStar é um fabricante líder de corantes & produtos
químicos e fornecedor de soluções, oferecendo aos clientes um
portfólio de corantes, especialidades químicas, serviços e atende
a setores como indústrias de tintas, coating e embalagens.
Company Profile
The DyStar Group is a leading dyestuff & chemical
manufacturer and solution provider, offering customers a
portfolio of colorants, specialty chemicals, services and caters
to sectors including the paints, coatings, paper and packaging
industries.
Lançamentos
Aditivos para alimentos e cosméticos
New Releases
Additives for food and cosmetics. International / Testing
Solutions / Ecology Solutions (econfidence) / Sustainable
Textile Services.
E-mail: gatz.monica@dystar.com
Telefone: 55 11 5508-3684 / 55 11 5508-3621

www.dystar.com

EASYPRO
Perfil da Empresa
Easypro Tecnologia: Soluções inovadoras em Produtividade,
Eficiência e Qualidade, alinhados com os conceitos da Indústria 4.0
na otimização de processos e redução de perdas.
Produtos
Softwares, EasyTime: ferramenta com foco na Padronização e
Melhoria de Métodos através da análise de processos usando
a filmagem das etapas e cálculos automáticos do estudo de
tempos., EasyCheck: plataforma para auditorias de processos
com checklist eletrônico que registra e abre planos de ações
de não-conformidades com fotos e envio de email automático.
EasyQuality: desenvolvido para coleta de dados de indicadores
em tempo real, inspeção de Qualidade (quality gates) e painéis
(dashboards) de análise de dados., EasyControl: solução de
MES (Manufacturing Execution System) para Monitoramento
do desempenho e coleta de dados automático de máquinas em
tempo real (OEE - Eficácia Geral de Equipamentos).
Serviços
Licenciamento de Software, Implantação e Treinamento.
E-mail: silvio@easypro.com.br
Telefone: 55 51 2160-3929 / 55 51 98550-8882

www.easypro.com.br

ECO TRANSFER
Perfil da Empresa: A Ecotransfer é especialista na produção
de aplique termocolante, que consiste em um filme de
poliuretano (PU) flexível e recortável de origem e qualidade
Alemã. Desenvolvida com os mais modernos conceitos de
sustentabilidade.
Company Profile: Ecotransfer is specialized in a heat transfer
appliqués production, consisting in a polyurethane (PU)
curable and flexible film with Germany’s quality and origin.
Developed with the most modern sustainability conCepts.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios
em geral, Apliques, Aviamentos, Emblemas, Enfeites,
Estamparia Digital, Estamparia por Sublimação, Etiqueta de
cós, Etiquetas, Etiquetas 3D, Transfers, Apliques Térmicos.

Telefone: 55 44 3026-3696
E-mail: adm@ecotransfer.ind.br

www.ecotransfer.ind.br

EKOTEX
Perfil da Empresa
A Ekotex Química nasceu com vocação de desenvolver e
produzir, especialidades químicas para Indústria Têxtil. Criouse uma estrutura para desenvolvimento de produtos às
necessidades específicas de cada cliente (one to one).
Produtos
Produtos auxiliares, Produtos químicos.
Serviços
A Ekotex Química produz e comercializa vários produtos
têxteis que abrangem várias etapas do beneficiamento
têxtil que vão desde umectantes, detergente, emulgadores,
sequestrantes, amaciantes e silicones para o enobrecimento
têxtil.
Telefone: 55 47 3395-0505
E-mail: alexandra@ekotex.com.br

www.ekotex.com.br

ELASTAN
Perfil da Empresa
Há 27 anos no mercado, temos as melhores soluções em
aviamentos para atender os mercados de moda íntima,
moda esportiva, moda casual e athleisure. A Elastan está em
constante movimento e evolução, criando um futuro que vai
além da moda existente.
Lançamentos
Novidades em rendas e telas elásticas, bicos e elásticos
personalizados. Para moda esportiva, produzimos elásticos de
alta performance e com tecnologias exclusivas para agregar
valor à sua marca, sempre priorizando o conforto, qualidade e
beleza.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios, Aviamentos,
Cordões, Elásticos, Estamparia, Estamparia por Sublimação,
Fios, Fitas, Galões, Linhas, Rendas.
E-mail: design2@elastan.com.br
Telefone: 55 47 3337-6393

www.elastan.com.br

		

ELGIN

Perfil da Empresa
A Elgin, em seus mais de 66 anos de história tornou-se uma
marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações
constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores
produtos aos seus consumidores.
Company Profile
Elgin, in its more than 66 years of history has become a brand
known for its quality, credibility and constant innovations,
always with the objective of offering the best products to its
consumers.
Lançamentos
RETA DIRECT DRIVE RT1045; Máquina de Costura Reta Industrial.
Lançadeira Japonesa; Lançadeira pequena; Parada de agulha
alto ou baixo; Motor Direct Drive com 550W; Lubrificação
automática; Ponto fixo; Comprimento do ponto 5mm.
Produtos
Máquinas de costura.
E-mail: vanessa.rocha@elgin.com.br
Telefone: 55 11 3383-5715 / 55 11 3383-5555

www.elgin.com.br

MÁQUINAS DE COSTURA
INDUSTRIAIS ELGIN
Tradição e qualidade
em 70 anos de história

GALONEIRA

INTERLOCK 5 FIOS

OVERLOCK 3 FIOS

• Autovolt
• Base plana fechada
• Motor Direct Drive
• Parada de agulha alta ou baixa

•
•
•
•

• Autovolt
• Parada de agulha alta ou baixa
• Motor Direct Drive

OVERLOCK 4 FIOS

RETA DIRECT DRIVE

RETA ELETRÔNICA

• Autovolt
• 02 agulhas e 04 fios

• Lançadeira Japonesa
• Controle de velocidade no painel

• Lançadeira Japonesa
• Corte de linha automático

• Ponto Cadeia
• Motor Direct Drive

• Parada de agulha alto ou baixo

• Costura automática programável

Autovolt
Bitola média
Motor Direct Drive
Baixo nível de ruído

Entre em contato
11 98673-5954

EMBALATRENTO
Produtos
Papel para modelagem
Risco e corte
Sistemas tira-manchas
Telefone: 55 48 3267-3900
E-mail: filipe@embalatrento.com.br

www.embalatrento.com.br

		EMBEE
Produtos
Auxiliares químicos, Auxiliares têxteis, Gravação a laser,
Lavadores, Máquinas a Laser, Máquinas para Acessórios,
Máquinas para coating.
Products

Rotary Screen Printing Machine, Rotary Screen Printing
Machine, Flat Screen Printing Machine , Engraving machinery,
UV Laser Engraving, Laser Stripping, Stenter, Colour Kitchen
System.
Telefone: 091 987953-6873
E-mail: manan@embeegrp.com

www.embeeindia.com

EMBRAVISION
Perfil da Empresa: Nossa empresa
é especializada em importação de
produtos têxteis , principalmente
fibras para fiação e processos de não tecidos. Fornecemos
também fibras para enchimento. Nosso foco é manter
estoque desses produto aqui no Brasil.
Lançamentos: Fibras Recicladas de poliéster coloridas
Fibras Recicladas de poliéster branca com certificado
(GRS - Global Recycled Standard); Fibras siliconadas para
Enchimento; Fibras secas para manta.
Produtos: Denim, Fiação, Filtros, Fios, Fibras com silicone
para enchimento, Fibras têxteis para não tecidos, Fibras
têxteis para fiação.
Serviços: Importadora e Exportadora de produtos Têxteis,
atuante no seguimento e fibras têxteis. Possuímos dois
estoques de fibra no Brasil e trabalhamos com produtos a
pronta entrega de pequena e grandes quantidade. Possuímos
Trading para importação.
Telefone: 55 11 4191-5359
E-mail: antonio.evedove@embravision.com.br

www.embravision.com

		

EMT

Perfil da Empresa
Empresa fabricante de máquinas para tingimento textil.
.
E-mail: teixeira@emtbrasil.com.br
Telefone: 55 47 3035-1222 / 55 47 3035-1333

www.emtbrasil.com.br

ENFESMAK
Perfil da Empresa
Presente no mercado nacional há 30 anos, a Enfesmak produz
e comercializa a mais completa linha de enfestadeiras do Brasil,
indo da mais simples até a enfestadeira totalmente automática,
todas com fabricação interna.
Lançamentos
Novos modelos de enfestadeiras semi-automáticas e
totalmente automáticas com projeto desenvolvido em conjunto
com a WEG e dentro das normas de segurança NR-12.
Produtos
Máquinas de enfesto automático, Mesa de corte, Mesa de
enfesto, Máquinas de enfesto manuais, semi-automáticas,
totalmente automáticas e também enfestadeiras feitas sob
encomenda para tamanhos especiais; Enfestadeira com
alinhamento e corte automático.
E-mail: enfesmak@enfesmak.com.br
Telefone: 55 47 3322-3419

www.enfesmak.com.br

ENGECOLOR
Perfil da Empresa
A Engecolor é especializada em soluções para controle de
qualidade de cores, atua no mercado há mais de 20 anos,
fornecendo equipamentos, suprimentos e serviços para os
setores pré-impressão, impressão, gráfico, flexográfico, e de
embalagens.
Lançamentos
i1Publish Pro 3 Plus - solução para criação de perfis ICC para
impressoras e monitores. permite verificar a qualidade da
calibração baseado em padrões de mercado.
Produtos
Automação industrial, Auxiliares para estamparia, Auxiliares
para lavanderia, Auxiliares para tingimento, Auxiliares
químicos, Mesa digitalizadora, Softwares, Colorímetros,
Espectrofotômetros.
Serviços
A Engecolor oferece equipamentos e soluções de alta
eficiência para controle de qualidade de cores em diversos
segmentos, como espectrocolorímetros e softwares, além de
serviços como treinamentos, consultoria e assistência técnica.
Telefone: 55 48 3437-6162
E-mail: engecolor@engecolornet.com.br

www.engecolornet.com.br

		EPSON
Perfil da Empresa
A Epson é líder global em tecnologia dedicada a cocriar
sustentabilidade e enriquecer comunidades ao alavancar
suas tecnologias eficientes, compactas e de precisão, além
das tecnologias digitais para conectar pessoas, coisas e
informações.
Lançamentos
Monna Lisa ML-8000; SureColor R5070L; SureColor F170;
SureColor F571
Produtos
Estamparia, Estamparia Digital, Estamparia por Sublimação,
Papel para Sublimação, Gráfica.
Serviços
Líder mundial em impressão, projeção e imagem digital.
Entregamos um alto desempenho de produtos, serviços e
soluções que excedem as expectativas de nossos clientes.
Telefone: 55 11 3956-6859
E-mail: biancamagalhaes@epson.com.br

www.epson.com.br

ERCA QUÍMICA
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Alvejamentos,
Alvejantes óticos, Amaciante graxo siliconado, Amaciantes,
Antimicrobianos, Anti-quebraduras, Auxiliares para
acabamento, Auxiliares para estamparia, Auxiliares para
lavanderia, Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares
para tingimento, Auxiliares químicos, Auxiliares têxteis,
Branqueadores ópticos, Corantes, Detergentes, Dispersantes,
Emulsões, Enzimas, Especialidades quimicas, Especialidades
têxteis, Espessantes, Estamparia, Estamparia Digital,
Fixadores, Ligantes, Lubrificantes, Oleos, Oxidantes, Produtos
auxiliares, Produtos químicos, Sequestrantes, Silicones,
Serviços
Nossas atividades consistem no desenvolvimento, fabricação
e comercialização de especialidades químicas, de modo
que somos capazes de oferecer um portfólio variados com
produtos de alta performance.
Telefone: 55 11 4524-9722
E-mail: g.nardi@br-ercagroup.com

www.ercagroup.com.br

ERHARDT & LEIMER
Perfil da Empresa: A Erhardt+Leimer é um grupo de
empresas privadas multinacionais com sede em Augsburg na
Alemanha. Nossa atividade-fim é a tecnologia de automação
para faixas móveis de materiais, que oferecemos com
diferentes níveis de integração em vários setores.
Produtos: Guiador de Tecidos, Centralizador de Tecido,
Cortador BT8013, Sistema de Tensionamento, Cortador de
Tecidos Tubolares.
Serviços: O serviço é muito importante para nós. Com
uma rede de serviços densa em todos os principais países
industrializados, oferecemos uma ampla gama de serviços,
desde manutenção remota até suporte pessoal no local.,
descomplicado e sempre que precisar.

E-mail: j.ribeiro@erhardt-leimer.com
Telefone: 55 11 2464-2268 / 55 11 2464-2251

www.erhardt-leimer.com

ETAX
Produtos
Adesivos
Aviamentos
Etiquetas
Transfers
E-mail: ditmar@etax.com.br
Telefone: 55 47 3203-0001

www.etax.com.br

		ETICAL
Perfil da Empresa: Implantada desde 1996, possui uma área
construída de 6200 m², onde funciona o seu moderníssimo
parque fabril, constituído por teares eletrônicos de alta
performance.
Company Profile: Implemented since 1996, it has a
constructed area of 6200 m², where its very modern
industrial park, consisting of high-performance electronic
looms, operates.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Aviamentos,
Botões, Cadarços, Código de barras, Corte a laser, Couro, Enfeites,
Etiquetas, Etiquetas 3D, Fitas, Fitas para crachás, Galões,
Gravação a laser, Gravação em materiais sintéticos, Lacres,
Metais, Ponteiras, Tags, Termo - tranferência, termo fixação.
Serviços: Produtos 100% personalizados. Etiquetas
bordadas, chaveiros, galões, puxadores. Etiquetas impressas
em nylon, cadarços, sintéticos para cós. Tag´s, botões, rebites
e plaquetas em metal.
E-mail: marketing@etical.com.br
Telefone: 55 81 3727-8080 / 55 81 3727-8052

www.etical.com.br

EXATACOR
Perfil da Empresa
A exatacor possui mais de 20 anos no mercado têxtil, com
corantes e pigmentos e unidades em Recife/SC e Itajaí/SC.
Produtos: Corantes, Pigmentos
E-mail: vendas@exatacor.com.br
Telefone: 55 81 34712-040 / 55 81 34717294

www.exatacor.com.br

EXCIA SISTEMAS
Perfil da Empresa: A EXCIA é uma empresa desenvolvedora
de sistemas especializada no controle e gestão de processos
organizacionais. Atuamos no mercado com foco nas
necessidades dos nossos clientes, criando soluções que
atendem e geram valor a todos os stakeholders.
Company Profile: EXCIA is a systems developer company
specialized in the control and management of organizational
processes. We operate in the market with a focus on the
needs of our customers, creating solutions that serve and
generate value for all stakeholders.
Produtos: Softwares.
Serviços: Excia ERP - Solução completa para gestão do seu
negócio / Excia BI - Recursos ágeis para tomada de decisões
estratégicas / Excia SFA - Integração e informação para o
time de vendas / Excia PDV - Gestão de loja totalmente
integrada ao ERP.
Services: Excia ERP - Complete solution for managing your
business / Excia BI - Agile resources for strategic decisions /
Excia SFA - Integration and information for the sales team /
Excia PDV - Store management integrated with ERP.
Telefone: 55 47 3380-5400
E-mail: comercial@exciasistemas.com.br

www.exciasistemas.com.br

FIBRILA
Produtos
Aviamentos
Botões
Elásticos
E-mail:fernando@fibrila.com.br
Telefone: 55 19 3893-6799 / 55 19 3852-5050

www.fibrila.com.br

		

		FILTEX
Perfil da Empresa: Desde 1993, atuando no mercado têxtil
no fornecimento de Pavilhões Jacquard. Principais segmentos
Etiquetas, Fitas e Elásticos, Cadarços, Decoração, Felpudo.
Produtos: Acessórios têxteis, no segmento do Jacquard
como: Platinas, solenoides, roldanas, liços com mola, cordas,
tabuas de arcada e castelo, entre outros...
Serviços: Oferecemos com exclusividade o serviço na
montagem dos Pavilhões Jacquard, Assim como também em
Teares Novos, Serviço de passamento (liçamento), pente e
colocação de lamelas. Reforma de Pavilhões Jacquard.

A Filtex na sua área de atuação oferece
vários modelos de Pavilhões Jacquard,
em todos os segmentos de:

Decoração, Etiquetas, Felpa,
Duplo Deeck, Cadarços e Fitas...

Oferecemos com exclusividade o serviço de montagens dos Pavilhões Jacquard.

Consulte-nos

55 47 3338-3074 / 98401-3167
www.filtexbnu.com.br

FIVELTEC
Perfil da Empresa: Fundada em 1995, a Fiveltec é composta
por equipamentos de última geração e colaboradores
preparados. Atendemos os principais polos produtivos de
calçados e confecções no território nacional, respeitando as
questões socioambientais.
Company Profile: Founded in 1995, Fiveltec is composed
of the latest equipment and prepared employees. We serve
the main production centers for footwear and clothing in the
national territory, respecting socio-environmental issues.
Produtos: Acessórios em geral, Argolas, Aviamentos, Botões,
Emblemas, Enfeites, Etiquetas, Fechos, Fivelas, Ganchos,
Ilhoses, Meias-Argolas, Passadores.
Serviços: Desenvolvimento e produção de acessórios em
metais e plásticos em parceria com nossos clientes. Com
atendimento exclusivo e visual diferenciado e mais de 50mil
produtos e acabamentos, destacando à linha Free, isenta de
substâncias restritivas.
Services: Development and production of accessories in
metals and plastics in partnership with our customers.
With exclusive and differentiated service and more than 50
thousand products and finishes, highlighting the Free line,
free of restrictive substances.
Telefone: 55 18 3649-2250
E-mail: alex@fiveltec.com.br

www.fiveltec.com.br

FOR-TI BORDADOS
Lançamentos
Seguindo uma nova trajetória, em meio a uma pandemia,
inovamos com a FORTEXTIL, uma nova empresa do grupo que
veio de forma sustentável otimizar os saldos de insumos de
nossos clientes proporcionando aos mesmos a aquisição de
produtos a baixo custo.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil
Apliques
Aviamentos
Malha em rolo
Tingimento.
Telefone: 55 47 3018-0812
E-mail: vendasforteaviamentos2@gmail.com

www.fortibordados.com.br

		

FOX

Perfil da Empresa
A FOX vem se especializando na fabricação de máquinas
de alta frequência com tecnologia de ponta para atender
diversos segmentos, buscando sempre a completa satisfação
de nossos clientes. Com o foco em ter sempre as melhores
opções de equipamentos.
Lançamentos
A máquina de alta frequência modelo F5/ETQ foi desenvolvida
principalmente para confecção de etiquetas “3D” em materiais
metalizados e outros. etiquetas de cós e camisas de time.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios em geral,
Automação industrial, Prensas, Transfers, Enbossig, Etiqueta de
cós, Etiquetas 3D, Gravação em materiais sintéticos.
Serviços
A FOX vem se especializada na fabricação de máquinas
de alta frequência com tecnologia de ponta para atender
diversos segmentos, buscando sempre a completa satisfação
de nossos clientes.Com o foco em ter sempre as melhores
opções de equipamentos.
Telefone: 55 51 3587-7940
E-mail: nestor@foxmaquinas.com.br

www.foxmaquinas.com.br

		

FOX

Company Profile

FOX has been specializing in the manufacture of highfrequency machines with the latest technology to serve
various segments, always seeking the complete satisfaction
of our customers. With a focus on always having the best
equipment options.
New Releases

The high frequency machine model F5 / ETQ was developed
mainly for making “3D” labels in metallic and other materials.
waistband labels and team shirts.
Services

FOX has specialized in the manufacture of high-frequency
machines with the latest technology to serve various
segments, always seeking the complete satisfaction of our
customers. With a focus on always having the best equipment
options.
Telefone: 55 51 3587-7940
E-mail: nestor@foxmaquinas.com.br

www.foxmaquinas.com.br

FRATELLI RICCI
Perfil da Empresa
A Empresa Ricci Brasil cria Soluções Inovadoras e mantém
constante interação técnica com sua matriz na Itália,
disponibilizando aos clientes e parceiros as mais recentes
inovações no setor químico têxtil.

Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Amaciante graxo
siliconado, Auxiliares para acabamento, Auxiliares para
estamparia, Auxiliares para lavanderia, Auxiliares para prétratamento, Auxiliares para tingimento, Auxiliares têxteis,
Branqueadores ópticos, Detergentes, Dispersantes.
Serviços: Auxiliares para indústria textil.
E-mail: eduardo.junger@fratelliricci.com.br
Telefone: 55 19 3469-9020 / 55 19 3476-1294

www.fratelliricci.com.br

ITALIAN, BUT EVERYWHERE
IN THE WORLD
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FUTURIZE
Produtos
Gravação a laser
Máquinas a Laser
Máquinas de Bordar
Máquinas de Corte
Máquinas de gravação a laser
Máquinas Laser.
Telefone: 55 48 3438-2322
E-mail: comercial@ftz.com.br

www.futurize.ind.br

GALILEU
Produtos
Enfestadeira, Estamparia, Etiquetadoras, Etiquetas,
Impressoras digitais, Máquinas de Bordar, Máquinas de enfesto
automático, Máquinas transfer, Mesa de corte, Mesa de enfesto,
Sistemas CAD / CAM, Máquina de tampografia e tagless.
Telefone: 55 47 3340-0900
E-mail: contato@galileu.ind.br

www.galileu.ind.br

GALOPP
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Automação industrial,
Bobinadeiras, Bobinas, Cortadeiras, Etiquetadoras, Etiquetas,
Máquinas de Corte, Máquinas para Acabamento, Revisadoras,
Máquinas automáticas para corte de viés, friso, debrum e
etiquetas.
Telefone: 55 47 3373-5159
E-mail: galopp@galoppmaquinas.com.br

www.galoppmaquinas.com.br

GARDNER DENVER
Produtos
Compressores de Ar, Filtros, Compressores de ar industriais.
Products
Air Compressors, Filters, Industrial Air Compressors.
Serviços
A Gardner Denver possui uma ampla rede de serviços e
distribuidores autorizados. Com a Gardner Denver, os clientes
desfrutam de centros de atendimento em todo o mundo,
portanto, a ajuda é rápida e confiável.
Services
Gardner Denver has an extensive network of authorized
distributors and services. With Gardner Denver, customers
enjoy call centers around the world, so help is fast and
reliable.

Telefone: 55 11 3109-1100
E-mail: daniela.pessim@gardnerdenver.com

www.gardnerdenver.com

GLOBAL PRINT
Produtos
Transfers
Estamparia Digital
Sublimação
Serviços
Desenvolvemos desde a estampa até aplicação por
sublimação em peças localizadas e tecidos/malhas em rolo.

E-mail:angela@globalprintestamparia.com.br
Telefone: 55 48 3439-3901 / 55 48 3443-4935

www.globalprintestamparia.com.br

GLOBAL QUÍMICA & MODA
Perfil da Empresa
Fundada em 2006, a GQM é líder brasileira no setor de impressão
digital têxtil direta no tecido, com cerca de 70% do market share
brasileiro. Possui produtos voltados à impressão digital, como
impressoras, tintas e serviços de assistência técnica.
Company Profile
Founded in 2006, GQM is the Brazilian leader in the textile
direct-to-fabric digital printing sector, with around 70% of the
Brazilian market share. It has products aimed at digital printing,
such as printers, inks and technical assistance services.
Produtos
Impressora de grande formato, Impressoras digitais, Tinta
para sublimaçao.
Serviços
Se destaca por parcerias com marcas de renome, como Epson, Sun
Chemical, Neenah Coldenhove, Kornit Digital e Lamberti. Conta
com produtos voltados à impressão digital, como impressoras,
tintas e também serviços de assistência técnica.
Services
It stands out for partnerships with renowned brands such as
Epson, Sun Chemical, Neenah Coldenhove, Kornit Digital and
Lamberti. It has products aimed at digital printing, such as
printers, inks and also technical assistance services.
Telefone: 55 11 3643-0370
E-mail: marketing@gqm.com.br

Site: global química & moda

		GOPPO
Perfil da Empresa: A Goppo, uma empresa genuinamente
brasileira, está a mais de 20 anos no mercado de Passadoria,
Prensas Térmicas, Equipamentos para Lavanderia. Prestamos
serviços de assistência técnica e venda de peças.
Lançamentos: Embaladora de Cabides; Estação ira Manhas;
Vaporizadora de Golas.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios,
Auxiliares para acabamento, Auxiliares para estamparia,
Auxiliares para lavanderia, Auxiliares têxteis, Bobinadeiras,
Caldeiras, Cones plásticos, Conicaleiras, Embaladoras,
Estamparia, Estamparia por Sublimação, Esteiras, Esteiras de
Teflon, Exaustores, Ferros de passar, Fusionadeiras, Máquinas
de estampar, Máquinas de passadoria, Máquinas de passar,
Máquinas de Serigrafia Pneumática, Máquinas transfer, Mesa
de passadoria (Aspirante e soprante), Mesa de passar, Mesa
vaporizante, Passadores, Prensas, Splicers, Vaporizadoras,
Mesa Vaporizante, Prensas, Vaporizadores, Vaporizadores,
Vaporizadores, Maquinas de Estampar.
Serviços: Fabricação de máquinas para passadoria e afins,
Fabricação de Prensas Térmicas, Fabricação de Equipamentos
para Lavanderia, Assistência Técnica e venda de peças.
Telefone: 55 54 3229-5423
E-mail: atendimento@goppo.com.br

www.goppo.com.br

GRAF MÁQUINAS
Produtos
Cardas
Guarnições
Máquinas para Acessórios
Máquinas para fiação
E-mail: denilson.correa@graf-companies.com
Telefone: 55 11 4166-4964 / 55 11 4166-4979

www.graf-companies.com

GRAFICA NF
Perfil da Empresa
Somos uma Gráfica especializada em ferramentas de venda
ao ramo têxtil. Pioneira na criação e produção de Cartelas de
Cores, Bandeiras, Books e Tag’s para as maiores malharias e
Magazines do País.
Lançamentos
Temos como destaque nossas Cartelas de Cores, produzidas
desde a criação, até o acabamento em talhação e colagem
da malha em sua Cartela em vários modelos e formatos,
entregando o material pronto para uso, com rapidez e
qualidade de ponta.
Produtos
Cartela de Cores, Book de Malha, Bandeira/Cabide de Malha.
Serviços
A Gráfica NF é pioneira no desenvolvimento, montagem e
confecção de cartela de cores, tag’s e lapelas /bandeiras para
mostruários de tecidos, entregando prontas para uso. Possuímos
selo FAMA e Disney, com homologações em vários magazines.
Telefone: 55 47 3350-0560
E-mail: vendas@graficanf.com.br

www.graficanf.com.br

GRAMKOW
Perfil da Empresa: A Gramkow Têxtil atua com representação
comercial de fiações estrangeiras. Nossas representadas
são parceiras de longa data, empresas sólidas com tradição
exportadora e referências de qualidade, vanguarda em
desenvolvimento de produtos diferenciados.
Company Profile: Gramkow Textile is a sales representative
of foreign spinning mills. We have long term relationship with
solid companies, exporters and quality reference on regular
and special items.
Produtos: Fios de poliamida 6 e 6.6, texturizados
convencional e a ar, poy e liso; Fios de poliéster texturizado,
convencional e a ar, poy e liso; Fios de poliéster e poli-viscose
fiados; Fios de algodão e mesclas; Fios de viscose; Fios
especiais; Filamentos sintéticos; Fio de poliamida;, Fios de
elastano; Fios sintéticos.
Products: Synthetic Filaments; Polyamide yarns; 100%
polyester textured yarn; Spandex yarns; Special yarns,
Viscose yarns; Cotton yarns.
Serviços: A Gramkow conta com uma equipe técnica
altamente qualificada visando facilitar todos os trâmites da
importação desde a orientação ao fornecedor para atender
a legislação brasileira e com nosso benefício fiscal reduzimos
seus custos de importação.
Telefone: 55 47 3086-1800
E-mail: cesar@gramkow.com.br

www.gramkow.com.br

		GREEN
Perfil da Empresa
Nós somos a Superia, uma empresa de soluções em comércio
internacional com mais de 18 anos de trajetória. Atuamos
com o propósito de facilitar a experiência de pessoas quando
o assunto é importação e exportação.
Produtos
Malha em rolo
Malhas
Maquinário
Telefone: 55 47 2125-1605
E-mail: mateus@superia.global

www.superia.global

		

GRM

Perfil da Empresa
Nosso grupo atua no mercado brasileiro cerca de 20 anos com
o comercio de importação de peças para fiação e correiais
industriais.
Produtos
Acessórios em geral, Peças e Correias Industriais.

E-mail: pedro@grmcomercio.com.br
Telefone: 55 47 3212-4564 / 55 47 9 4916-6895

GRUPO NS
Perfil da Empresa
Há mais de quatro décadas fornecemos soluções em
máquinas, insumos e serviços para a indústria brasileira,
com suporte técnico especializado. Nossas divisões: Têxtil |
Química | Sincronizadas | Metal Mecânica | Agro
Produtos
Abridoras de malha, Acabamentos para a indústria têxtil,
Agulhas, Alimentadores, Alvejamentos, Alvejantes óticos,
Amaciante graxo siliconado, Anti-quebraduras, Assessoria
técnica, Auxiliares para acabamento, Auxiliares para
lavanderia, Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares para
tingimento, Auxiliares químicos, Auxiliares têxteis, Bastidores
para Máquina de Bordar, Corantes, Correias, Detergentes,
Dispersantes, Espessantes, Linhas, Lubrificantes, Máquinas
de Bordar, Máquinas de costura, Máquinas de Tingir, Máquinas
de tinturaria, Oleos, Pipetadora, Polias, Produtos auxiliares,
Produtos químicos, Sequestrantes, Silicones, Tecelagem,
Tingimento, Linha para Bordar.
Telefone: 55 47 3321-4333
E-mail: marketing@ns.com.br

www.ns.com.br

NS Sul: +55 (47) 3321-4333

NS Sudeste: +55 (19) 3517-8200

NS Grande São Paulo: +55 (11) 3892-8953 NS Nordeste: +55 (84) 3227-2368
www.ns.com.br / vendas.textil@ns.com.br

Esperamos você em nosso stand. Setor 2 / Esquina com as ruas 10, 11, 15, 16

Há mais de 40 anos disponibilizamos insumos para a
indústria têxtil, químicos, correias, polias e engrenagens,
além de suporte e acompanhamento técnico especializado.
Marcas representadas:

GUARANIMAQ
Perfil da Empresa
A Guaranimaq é um Comércio de máquinas peças e acessórios
para costura. Atuamos com vendas em todo o território nacional.
Produtos
Acessórios, Agulhas, Caseadeiras, Compressores de Ar,
Conicaleiras, Correias, Cortadeiras, Corte a laser, Estamparia
por Sublimação, Esteiras, Etiquetadoras, Ferros de passar,
Filtros, Graxas, Instrumentação para caldeiras, Lançadeiras,
Lubrificantes, Máquinas a Laser, Máquinas cós, Máquinas de
Bordar, Máquinas de Casear, Máquinas de Corte, Máquinas de
costura, Máquinas de Dobrar Bolsos, Máquinas de estampar,
Máquinas de gravação a laser, Máquinas de limpar tecidos,
Máquinas de passadoria, Máquinas de passar, Máquinas
elastiqueira, Máquinas fechadeira, Máquinas filigrana,
Máquinas galoneira, Máquinas Laser, Máquinas multi-agulhas,
Máquinas overloque, Máquinas para Acabamento, Máquinas
para Acessórios, Máquinas picueta, Máquinas reta, Máquinas
sacaria, Máquinas transfer, Máquinas zigue zague, Mesa de
corte, Mesa de enfesto, Mesa de passadoria (Aspirante e
soprante), Mesa de passar, Oleos, Pinças, Polias, Prensas,
Produtos auxiliares, Produtos químicos, Silicones, Sistemas
tira-manchas, Tesouras, Esteira para costurar Estopa.
Telefone: 55 47 3351-0597
E-mail: tiago@guaranimaq.com.br

www.guaranimaq.com.br

H. BREMER
Lançamentos
Caldeira Tecnotherm Flamotubular

E-mail: bremer@bremer.com.br
Telefone: 55 47 3531-9055 / 55 47 3525-1975

www.bremer.com.br

HACO ETIQUETAS
Perfil da Empresa: A Haco tem o portfolio de soluções
integradas para identificação de marca mais completo do
mercado nacional, e um dos maiores do mundo, com unidades
de etiquetas, cadarços, tags, lacres, metais, RFID, sacolas e
embalagens.
Company Profile: Haco has the most complete portfolio
of integrated solutions for brand identification of the
national market - and one of the best in the world - with
units of labels, shoelaces, tags, seals, metals, RFID, bags, and
packaging.
Lançamentos / New Releases: Nova Coleção: Sense Haco.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios
em geral, Adesivos, Auto-adesivos, Aviamentos, Cadarços,
Cordões, Etiquetas, Transfers.
Serviços: Etiquetas tecidas, etiquetas estampadas, tags,
cadarços, decorativas, etiquetas de cós, lacres, metais, RFID,
transfers, sacolas e embalagens.
Services: Woven labels, printed labels, tags, shoelaces,
decorative labels, waistband labels, seals, metals, RFID,
transfers, bags and packaging.
E-mail: silvio.triques@haco.com.br
Telefone: 55 47 2102-6093 / 55 47 2102-6098

www.haco.com.br

HANIER
Perfil da Empresa
Ser um parceiro preferencial e confiável no mercado textil,
nacional e internacional, provendo soluções inovadoras em
produtos, processos de aplicação e serviços diferenciados e
sustentáveis para o pleno atendimento das necessidades do
mercado.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Amaciante graxo
siliconado, Amaciantes, Anti-quebraduras, Aplicadores de
emulsão, Sequestrantes.
E-mail: financeiro@hanier.com.br
Telefone: 55 19 3466-9199 / 55 19 3466-4566

www.hanier.com.br

HERO AVIAMENTOS
Produtos
Aviamentos
E-mail: nohaaa01@outlook.com
Telefone: 55 11 3331-8058 / 55 11 3223-9553

HI -TECH
Perfil da Empresa: Criar e vender soluções tecnológicas
efetivas e competitivas em produtos químicos e equipamento
de alta tecnologia para beneficiamento têxtil, preservando o
meio ambiente e o compromisso social com a comunidade.
Lançamentos / New Releases: Quad Smart Laser System.
Produtos: Abrandadores de Água, Abrasivos, Acabamentos
para a indústria têxtil, Acessórios em geral, Alvejamentos,
Alvejantes óticos, Amaciante graxo siliconado, Amaciantes,
Antimicrobianos, Anti-quebraduras, Aplicação de ozônio,
Assessoria técnica, Automação industrial, Auxiliares para
acabamento, Auxiliares para estamparia, Auxiliares para
lavanderia, Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares
para tingimento, Auxiliares químicos, Auxiliares têxteis,
Bloqueadores, Branqueadores ópticos, Catalisadores de
emulsões, Corantes, Corte a laser, Decantadores, Detergentes,
Dispersantes, Oxidantes, Pigmentos, Produtos auxiliares,
Produtos químicos, Sequestrantes, Silicones, Tingimento,
Equipamento de laser - Quad Smart Laser.
Serviços: Soluções tecnológicas químicas, inovadoras e
efetivas em beneficiamento têxtil e em maquinária de alta
tecnologia para customização de vestuário.
E-mail: caique@hi-techquimica.com.br
Telefone: 55 24 2254-4400

www.hi-techquimica.com.br

HI -TECH
Company Profile

To create and sell effective and competitive solutions in
chemicals and high technology equipments for textile
treatment, preserving the environment and the commitment
with the comunity.
Services

Chemical Technological solutions, innovative and effective
in textile treatment and in high technology machiney for
garment customization.

Telefone: 55 24 2254-4400
E-mail: caique@hi-techquimica.com.br

www.hi-techquimica.com.br

		HITECH

Criatividade &
Sustentabilidade.

Produtos
Etiqueta de cós
Etiquetas
Fitas
Galões
Termocolantes
Tecidos Jacquard
E-mail
luis@hietiquetas.com.br
Telefone
55 47 3387-8700
55 47 3387-8755

www.hietiquetas.com.br
47.3387.8700
hi@hietiquetas.com.br
/hietiquetas

HORIZONTES
Perfil da Empresa
Somos um dos maiores fornecedores inovadores de máquinas
para acabamento de superfície e temos procurado ideias para
tecidos melhores a mais de 40 anos.
Company Profile

We like to think of ourselves as one of the most innovative
surface finishing machinery suppliers and we have been
seeking ideas for better fabrics for over 40 years.
Lançamentos
Máquina com novo sistema para diminuir descarte de tecido
no corte de ourela.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil.
Telefone: 55 47 3397-4000
E-mail: financeiro@laferdobrasil.com

www.laferdobrasil.com

HTP MATEC
Produtos
Automação industrial
Auxiliares para estamparia
Estamparia
Etiquetadoras
Etiquetas
Máquinas de estampar
Máquinas de serigrafia
Tags
Máquina de Tampografia

Telefone: 55 41 3348-6333
E-mail: htpmatec@htpmatec.com.br

www.htpmatec.com.br

HUVISPAN
Perfil da Empresa
A Huvispan atua desde 2005 oferecendo soluções de ponta
para a área têxtil. Estrategicamente localizada em um dos
maiores polos têxteis do país, na cidade de Blumenau/SC, a
Huvispan possui uma estrutura de aproximadamente 21.000
m².de área construída.
Produtos
Antimicrobianos, Fios, Fios metalizados , malha em rolo,
Tinturaria.
Serviços
Serviços de Tinturaria, e acabamentos especiais para malhas
em rolo. Revenda e distribuição de fios: Elastano Creora, fios
metalizados, fios de poliéster e viscose.
Telefone: 55 47 2102-9900
E-mail: marketing@huvispan.com.br

www.huvispan.com.br

HYOSUNG
Perfil da Empresa: Hyosung é a maior produtora de elastano do
mundo, sua produção está baseada em 10 países incluindo uma
planta no Brasil. Detentora da marca creora reconhecido por sua
qualidade incomparável com outros produtos do mercado.
Produtos: Assessoria técnica, Core Spun Yarn, Denim,
Elastano, Elásticos, Especialidades têxteis, Filamentos
sintéticos, Filamentos Técnicos Industriais, Filamentos
Têxteis, Fios, Fios Recobertos, Fitas Elásticas, Fitas para
crachás, malha em rolo, Malharia, Malharia de Urdume, Malhas,
Poliamida, Polímeros, Recobrimento, Rendas, Retorcedeiras,
Tear Retilíneo Eletrônico, Teares circulares, Teares de agulha,
Teares de crochê, Teares de pinça , Tecelagem, Tecidos, Tecidos
técnicos, Tela Pneu, Poliéster, creora.
Serviços: A Hyosung proporciona ao seus clientes qualidade
no atendimento, oferece assistência técnica em geral ao
mercado têxtil visando garantir a qualidade no uso de creora.
Services: Hyosung provides its customers the best service,
offers technical assistance in general to the textile market in
order to ensure quality in the use of creora.
Telefone: 55 47 3025-9600
E-mail: jesse@hyosung.com

www.hyosung.com

IBM MÁQUINAS
Perfil da Empresa
A IBM Máquinas está situada na Cidade de Agrolândia/
SC, Atua a mais de 10 anos no mercado têxtil, no
desenvolvimento, Fabricação e Manutenção de Máquinas e
Equipamentos, Suprindo as necessidades de nosso clientes
com projetos personalizados.
Produtos
Abridoras de malha, Auxiliares para acabamento, Auxiliares
têxteis, Bobinadores non stop, Calandras, calandras de
acabamento, Compactadeiras para tubular, Enfraldadeira,
Lavadores, Máquinas para Acabamento, Secadores,
Tecelagem, Tinturaria, Umidificador, Vaporizadoras.
Telefone: 55 47 3534-4645
E-mail: compras@ibmmaquinas.com.br

www.ibmmaquinas.com.br

		

ICAVI

Produtos
Caldeiras ;
Termelétricas;
Caldeira Aquatubular;
Caldeira Mista;
Caldeira de Água Quente;
Aquecedor de Fluído Térmico;
Gerador de Gases Quentes;
Gerador de Energia Térmica;
Gerador de Ar Quente;
Sistema de Alimentação
Armazenamento de Combustível.

E-mail: marketing@icavi.ind.br
Telefone: 55 47 3545-8248 / 55 47 3545-8200

www.icavi.ind.br

IMACAL
Produtos
Calandras
Prensas
Produtos auxiliares
Transfers
Maquina para Cirrê
Maquinas para corte de fitas automáticas.

E-mail: marcio@imacal.com.br
Telefone: 55 48 3265-5312 / 55 48 3265-4906

www.imacal.com.br

IMATEC
Perfil da Empresa
Somos uma empresa fabricante de máquinas para a indústria
textil, nosso objetivo é trazer soluções para o setor de
corte das confecções, através das enfestadeiras, e setor de
embalagem dos produtores de elásticos e fitas, através das
enroladeiras.
Produtos
Bobinadeiras
Enfestadeira
Enfraldadeira
Enroladeiras
Máquinas de enfesto automático.

Telefone: 55 47 3324-2886
E-mail: contato@imatecmaquinas.com.br

www.imatecmaquinas.com.br

INARMEG
Produtos
Aeradores flutuantes
Agitador elétrico
Aspiradores de pó
Automação industrial
Enfraldadeira
Engrenagens
Esteiras
Máquinas de Corte
Máquinas de costura
Máquinas de enfesto automático
Máquinas sacaria.

Telefone: 55 47 3312-2600
E-mail: alexandre@inarmeg.com.br

www.inarmeg.com.br

INEDIT

		

Perfil da Empresa
A Inèdit Software é uma empresa com atuação mundial expert
no setor têxtil que oferece soluções de software para impressão
digital, design criativo e gerenciamento de cores. É especializada
em otimizar processos e integrá-los de maneira eficiente.
Produtos
Softwares, neoStampa, neoStampa RIP, neoTextil, neoCatalog.
Serviços
A Inèdit Software é uma empresa com atuação mundial expert
no setor têxtil que oferece soluções de software para impressão
digital, design criativo e gerenciamento de cores. É especializada
em otimizar processos e integrá-los de maneira eficiente.
Services
Inèdit Software is a company with worldwide expertise in
the textile sector that offers software solutions for digital
printing, creative design and color management. It specializes
in optimizing processes and integrating them efficiently.
E-mail: lucas@inedit.com
Telefone: 55 11 9 6434-3391

www.inedit.com

INOVAAR
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil; CLP; Conicaleiras;
Automação industrial; Auxiliares têxteis; Máquinas para
fiação; Sistema de modelagem têxtil digital; Umidificador;
Ventiladores.
Telefone: 55 11 4103-6499
E-mail: jefferson@inovaarclimatizacao.com.br

www.inovaarclimatizacao.com.br

IRMÃOS PERFEITO
Perfil da Empresa
Com 60 anos de história, sempre fomos guiados em
contribuir com a criatividade de um mercado inovador,
tornando as roupas únicas e exclusivas.
Produtos
Botões, etiquetas, fivelas, ponteiras, correntes e botões
flexíveis são alguns dos nossos produtos.
Acessórios em geral, Aviamentos, Botões, Couro, Denim,
Enfeites, Etiqueta de cós, Etiquetas, Meias-Argolas, Metais,
Ponteiras, Fivelas, Correntes, Argolas.

Telefone: 55 11 3395-4400
E-mail: walterjr@perfeito.com.br

www.perfeito.com.br

ITAG TECNOLOGIA
Produtos
Softwares, Tags, Solução RFID.
Products

RFID Solutions, Tags and Softwares.
Serviços
A iTAG dispõe da solução completa para um projeto
RFID. Desde as etiquetas, softwares e serviços técnicos
especializados para o seu case.
Services

iTAG has the complete solution for an RFID project. From
labels, software and specialized technical services for your
case.
Telefone: 55 11 3587-2127
E-mail: pedido@itagtecnologia.com.br

www.itagtecnologia.com.br

J.FLORES
Produtos
Automação industrial, Lavadoras, Máquinas de limpar
tecidos, Máquinas de Tingir, Máquinas para Acabamento,
Mercerizadeiras, Tingimento, Tinturaria, UDV cozinha
dosadora de auxiliares.
Telefone:+55 (47) 9 9188-2803
E-mail: juliano.fongs@gmail.com

fongs.eu

JAKOB MUELLER
Perfil da Empresa: Lider Mundial em equipamentos para o
mercado de tecidos estreitos, criando soluções inovadoras de
acordo com a necessidades de seus clientes e a demanda do
mercado.
Company Profile: World leader in equipment for the narrow
fabrics market, creating innovative solutions according to the
needs of its customers and the market demand.
Lançamentos: NFM -Nova versão do tradicional do tear de
agulhas NF. MBJ8 - Novo tear para produção de etiquetas
bordadas , mais eficiência e conectividade. DNB /600- 2B
-Novo tear dupla frontura, 2 barras de alta velocidade para
artigos técnicos e sportswear NF
New Releases: NFM -New version of the traditional NF needle
loom. MBJ8 - New loom for labels production, more efficiency
and connectivity. DNB / 600- 2B -New double needle loom, 2
bars for technical articles and sportswear.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Aviamentos,
Calandras, Carretéis de urdume, Cordas, Cordões, Pinças,
Softwares, Teares de agulha, Teares de crochê, Teares de
etiquetas, Urdideiras.
Telefone: 55 11 5186-9500 / 55 11 5183-2394
E-mail: r.goncalves@mueller-frick.com

www.mueller-frick.com

JEANOLOGIA
Perfil da Empresa
Atuamos na transformação da indústria têxtil com nossas
tecnologias disruptivas: laser, ozônio, e-Flow, SmartBoxes e
H2 Zero com objetivo de reduzir o consumo de água e energia
e eliminar emissões e descargas prejudiciais, garantindo
poluição zero.
Produtos
Indigo, Lavadoras, Lavadoras Centrifugadoras, Lavadores,
Máquinas a Laser, Máquinas de limpar tecidos, Máquinas
Laser, Máquinas para Acabamento, Softwares, Tecidos,
Tingimento.

Telefone: 55 19 3881-8090
E-mail: adminbrasil@jeanologia.com

www.jeanologia.com

KENT DO BRASIL
Produtos
Automação industrial, Auxiliares para estamparia, Batedores
de Tinta, Bloqueadores, Colas, Condicionadores, Detergentes,
Pinças Pneumáticas, Tecidos técnicos, Tintas, Máquinas de
Serigrafia Pneumática, Máquinas para Tagless, Produtos
Serigráficos.
Serviços
Para Tampografia: Máquinas, tampões, clichês, tintas,
solventes, acessórios, automações. Para Serigrafia: Máquinas,
emulsões, auxiliares, tecidos técnicos, tintas e solventes. Para
Hot-stamping: Máquinas com NR12, ferramentais, clichês,
cunhos, berços.
E-mail: luisfernando@kentdobrasil.com.br
Telefone: 55 11 3238-5700 / 55 11 3238-5717

www.kentdobrasil.com.br

KERAJET
Perfil da Empresa
KERAjet, a última evolução em impressão digital para a
indústria têxtil. Desde 1998 projetando, desenvolvendo
e fabricando impressoras industriais inkjet e oferecendo
soluções tecnológicas avançadas em decoração digital
industrial.
Company Profile
KERAjet, the latest evolution in digital printing for the textile
industry. Since 1998 designing, developing and manufacturing
industrial inkjet printers and offering advanced technological
solutions in industrial digital decoration.
Lançamentos
Impressoras Digitais Têxteis Multi Pass: MP 1800 e 3400.
New Releases: Textil Digital Pinters Single Pass: KERAtex SP
1800 and 3400.
Produtos
Estamparia Digital, Impressora de grande formato,
Impressoras digitais, Estamparia Digital, Impressora de grande
formato, Impressoras digitais.
Telefone: +34 964 50 00 18
E-mail: kerajet@kerajet.com

www.kerajet.com

KREIBICH
Perfil da Empresa
Máquinas de estampar a quadros rotativas, jato de tinta e
coating.
Produtos
Estamparia, Vaporizadoras, Maquina de estampar rotativa
cabeçotes abertos e fechados.
Products
Rotascreen TG e TU.
Telefone: 55 47 3326-7400
E-mail: kreibich@kreibich.com.br

www.zimmer-austriz.com

LAMBERTI
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Alvejamentos,
Amaciantes, Anti-quebraduras, Auxiliares para acabamento,
Auxiliares para estamparia, Auxiliares para lavanderia,
Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares para tingimento,
Auxiliares químicos, Auxiliares têxteis, Dispersantes,
Pigmentos, Produtos auxiliares, Produtos químicos,
Sequestrantes, Tinturaria.

E-mail: sandro@lambra.com.br

Telefone: 55 19 3466 9544 / 55 19 3466 9505

www.lamberti.com

LANMAX
Lançamentos
A Máquina de corte automático computadorizado Lanmax
é ideal para o mercado de estofados, jeans, vestuários,
brinquedos de pelúcia, uniformes, moda íntima, praia,
calçados e roupa social.
Produtos
Agulhas, Bastidores para Máquina de Bordar, Chapas,
Conicaleiras, Enfestadeira, Especialidades têxteis, Estamparia,
Ferros de passar, Máquinas a Laser, Máquinas cós, Máquinas de
Bordar, Máquinas de Casear, Máquinas de Corte, Máquinas de
costura, Máquinas de gravação a laser, Máquinas de passadoria,
Máquinas fechadeira, Máquinas galoneira, Máquinas Laser,
Máquinas multi-agulhas, Máquinas overloque, Máquinas
picueta, Máquinas reta, Máquinas sacaria, Máquinas transfer,
Máquinas zigue zague, Mesa de corte, Mesa de passar, Oleos,
Peças em Geral, Pinças, Tesouras.
E-mail:susy@lanmax.com.br
Telefone: 55 11 3566-6761

www.lanmax.com.br

LECTRA
Perfil da Empresa: Fundada em 1973, a Lectra tem 34 filiais
e cerca de 1800 funcionários que atendem 23,000 clientes em
mais de 100 países. As nossas soluções combinam software,
equipamento, e serviços para aos nossos clientes dar um
caminho claro para a indústria 4.0.
Company Profile: For over forty years, Lectra has been
a privileged partner creating value for customers. Lectra
supports customers on their journey to operational
excellence, and guides them on their path to Industry 4.0.
Lançamentos: Kubix Link - Plataforma de Gestão do Ciclo de
vida do Produto (PLM) - O Kubix Link é altamente adaptável
aos processos dos clientes e serve para quebrar barreiras de
comunicação entre as equipes e dar uma visibilidade única
sobre a coleção.
Produtos: Máquinas de Corte, Sistema de encaixe automático,
Sistema de modelagem têxtil digital, Sistema de Planejador de
Enfestos, Sistemas CAD / CAM, Softwares, PLM.
Serviços: Proporcionamos serviços de consultoria para
sala de corte, e treinamentos variados para uso das nossas
soluções. Temos extenso e variado conhecimento sobre
produção de moda e confecção.
E-mail: p.costa@lectra.com
Telefone: 55 11 3894-9144 / 55 11 3083-0744

www.lectra.com

Ofereça
a melhor
experiência
ao consumidor
através de um ecossistema
em constante evolução
de PLM, PIM, DAM
e muito mais.
Junte-se a poderosa
plataforma colaborativa
para moda!

lectra.com

		 LOLA
Produtos
Automação industrial
Auxiliares têxteis
Botões
Nãotecidos
Aviamentos
Telas

Telefone: 55 43 3047-1011
E-mail: marketing02@lola.com.br

www.lola.com.br

LUBMASTER
Perfil da Empresa
Indústria de óleo lubrificante acabado industrial, registrada
e autorizada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo),
certificada pelo SGQ ISO 9001:2008, com forte atuação
no mercado há 30 anos. Atende mercados: têxtil, gráfico,
metalúrgico, papel, etc.
Company Profile

Manufacturer of industrial lubricating oil, registered and
authorized by National Petroleum Agency, certified by QMS
ISO 9001: 2008, with a strong market presence over 30 years.
Attends markets: Textile, Graphic, Metallurgical, Paper, etc.
E-mail: renata@lubmaster.com.br
Telefone: 55 11 2601-0076

www.lubmaster.com.br

		LUREX
Perfil da Empresa
Empresa especializada em termocolantes, pedrarias, tachas,
rebites, camurças, lonas de gliter, PU, couros, sintéticos em
geral, corte a laser e desenvolvimento de peças conceito.
Somos lider em customização de marcas de alto valor.
Produtos
Acessórios em geral, Apliques, Aviamentos, Prensas, Termotranferência, Pedrarias; Strass; rebites; tachas; camurças,
couros, lonas de gliter.

E-mail: gilmar@lurexx.com.br
Telefone: 55 48 3438-0001 / 55 48 3438-0090

www.lurexx.com.br

MACLEN
Perfil da Empresa: O grupo Mac-Len oferece uma linha
completa de produtos para a indústria têxtil, lavanderia,
fixação e marcação, bordado, laser, sublimação, armarinhos
e patchwork.Fundada em 1985, propõe uma ampla gama
de peças de reposição, acessórios e artigos de uso para
máquinas de passar, costura, bordado, laser e sublimação.
Lançamentos: Máquina de Costura W-2 Dc4- Reta D/Drive
C/4 Funções Painel Touch Screen; Máquina de Costura S-4/Vk
- Reta D/Drive C/ 4 Funções Painel Embutido.
Produtos: Agulhas, Aplicadores de tags, Arrematadeira,
Aviamentos, Colas, Etiquetadoras, Etiquetas, Máquinas de
Bordar, Máquinas de Casear, Máquinas de costura, Máquinas
de crochet, Máquinas de estampar, Máquinas de passadoria,
Máquinas de passar, Máquinas de serigrafia, Máquinas
elastiqueira, Máquinas filigrana, Máquinas galoneira, Máquinas
overloque, Máquinas para Acabamento, Máquinas reta, Máquinas
sacaria, Máquinas transfer, Máquinas ultrassônicas, Máquinas
zigue zague, Mesa de passar, Mesa vaporizante, Pinças, Polias,
Tags, Teares de agulha, Teares de crochê, Tesouras.
Serviços: O grupo Mac-Len oferece uma linha completa de
produtos para a indústria têxtil, lavanderia, fixação e marcação,
bordado, laser, sublimação, armarinhos e patchwork.
E-mail: feiras@maclen.com.br
Telefone: 55 11 3393-8170 / 55 11 3376-0000

www.maclen.com.br

MAINARD
Lançamentos
Nossa Balança de Gramatura modelo M-400 é portátil, de fácil
manuseio, e de altíssima precisão. Leitura rápida e direta, sem
fazer qualquer tipo de conversão. Ela é fornecida com capela
de proteção em acrílico, contra ventos e intempéries.
Produtos
Balanças de gramatura, Balanças de gramatura, durômetros
shore, medidores de espessura.
Products

Hardness tester, thickness gauges, hardness tester,
thickness gauges.
E-mail: luciana@mainard.com.br
Telefone: 55 11 5622-5287 / 55 11 5621-1087

www.mainard.com.br

MAKRO CENTRAL
Perfil da Empresa
Mais de 25 anos de Moda, comercializando e pulverizando
estilo, tendência e qualidade. Maior importadora do Sul do
país, com a missão de importar e comercializar tecidos,
aviamentos e acessórios de moda, e distribuí-los em todo
território nacional.
Lançamentos
Temos uma grande variedade de produtos entre tecidos e
aviamentos, lançados periodicamente, com novidades em se
tratando de cores, acabamentos e diferenciação baseados
nas últimas tendências de estudos do comportamento dos
consumidores atuais.
Produtos
Malhas, Aviamentos, Rendas, Tecidos.
Serviços
Possuímos um centro de distribuição, situado em Navegantes
com mais de 19.000m², sendo operado com o que há de mais
moderno em tecnologia para ofertar aos nossos clientes
moda com agilidade, qualidade e sustentabilidade.
Telefone: 55 47 3517-0950
E-mail: schayanne.andrade@centralimportadora.com.br

www.centralimportadora.com.br

MANATEX
Perfil da Empresa
Fundada em 1997 por Marcos Schoening em Brusque, Santa
Catarina, a Manatex iniciou suas atividades atuando no
segmento de lingerie. Com o passar dos anos e acúmulo
de experiência no setor têxtil especializou-se também no
desenvolvimento de tecidos.
Telefone: 55 47 3251-7300
E-mail: comercial@manatex.com.br

www.manatex.com.br

MANDARIN KNITTING
Perfil da Empresa: A Direction Eng. representa e comercializa
teares retilíneos eletr. da marca italiana MANDARIN KNITTING
TECHNOLOGY S.R.L. padrão EUROPEU, máquina certificada pela
Comunidade Européia (CE). Experiencia de 18 anos no setor têxtil.
Lançamentos: Novos teares retilíneos Mandarin especiais ao
tecimento de cabedal, para a industria calçadista. Teares para
produção de matelassê, ortopédico, decoração e acessórios.
Máquinas já integradas à industria 4.0. Monitoramento
remoto dos equipamentos.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Assessoria
técnica, Automação industrial, Especialidades têxteis, Malhas, Tear
Retilíneo Eletrônico, Teares de agulha, Tecelagem, Tecidos técnicos.
Products: Technical assistance; Industrial automation; Textile
specialties: Meshes; Needle Looms; Weaving; Technical tissues.
Serviços: Possuímos serviço de assistência técnica, nas
áreas de eletrônica, mecânica, programação e treinamentos.
Trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento de tecimento
técnico. Além de assist, tec em máquinas Protti, peças de
reposição e reparos eletrônicos.
Telefone: 55 54 3211-1222
E-mail: contato@directionengenharia.com.br

www.directionengenharia.com.br

MATHIS
Perfil da Empresa
Máquinas e Equipamentos de Laboratório para
desenvolvimento, beneficiamento, tingimento, acabamento
têxtil, assim como revestimentos coating e laminados,
controle de qualidade e de cor; além de Máquinas de Produção
para Tingimento Contínuo de Fitas.
Lançamentos
Novos controladores Touch Screen para as máquinas Mathis,
como equipamento HT ALT-Eco; Banho-Maria BM-B com 12, 2
ou mais posições de tingimento; Automação da Vaporização das
máquinas de tingir fitas em contínuo, MTF-B.
Produtos
Calandras, calandras de acabamento, Colorímetros,
Engomadeiras, Espectrofotômetros, Foulard, Máquinas
de estampar, Máquinas de Tingir, Máquinas de tinturaria,
Máquinas para Acabamento, Máquinas para coating, Rama,
Softwares, Equipamento para Controle de Qualidade.
Serviços
Assistência Técnica e Manutenção das máquinas Mathis,
treinamentos, suporte, palestras.
E-mail: mathis@mathis.com.br
Telefone: 55 11 3883-6777 / 55 11 9 9216-6048

www.mathis.com.br

MáquinAS PARA TingiR FiTAS
novidade
Controle
Automático
de Vapor para
máquinas de
tingir fitas com
medição de
umidade em

Me
LAnÇA

chaminé

MA
nTo iT

Medição Automática de
elasticidade de Fitas em %
equipamento SRM-250

MáquinAS de LAboRATóRio
Máquinas para tingimento e acabamento diversos

Vaporizador Mini-gd
para estampas e
impressão digital

Mesa de estampar SiLK

banho-Maria bM

Turbo Autoclave para o tingimento
de até 15 kg de fitas, tecidos e fios

Representadas:
equipamentos para o Controle
de qualidade:
solidez à lavagem, thermtester,
crockmeter, perspirômetro,
pilling, abrasão Martindale

Espectrofotômetros e
Colorimetria

Permeabilidade ao Ar
e Água, Testes Rasgo
Elmendorf, conta-fios

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

www.mathis.com.br

Sample Swiss Perfection

Estr. dos Estudantes, 261 - 06707-050 Cotia - SP, Brasil

Tel: 55 (0)11 3883-6777 - mail: mathis@mathis.com.br

		

MAVI

Produtos
Automação industrial
Enfestadeira
Máquinas de Corte
Máquinas de estampar
Mesa de corte
Mesa de enfesto
Mesa digitalizadora
Plotters
Secadores
Sistemas CAD / CAM.
Serviços
Trabalhamos com vendas e assistência técnica voltada para a
área de corte, enfesto e estampa na indústria têxtil.
Telefone: 55 47 3304-1247
E-mail: mavi.admfinanceiro@gmail.com

MAYER DO BRASIL
Perfil da Empresa
A MBR representa grandes marcas do setor têxtil, oferecendo
produtos para os segmentos de: Malharia Circular, Malharia de
Urdume, Acabamento/Beneficiamento, Bonding (vedação de
costura), Detectores de Defeitos e Softwares de Desenhos.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios, Carretéis
de urdume, Foulard, Lavadoras, Máquinas a Laser, Máquinas
de Tingir, Máquinas de tinturaria, Máquinas ultrassônicas,
Prensas, Rama, Teares circulares, Teares de crochê, Tinturaria,
Endireitador de trama.
Serviços
A MBR suporta tecnicamente seus clientes oferecendo
serviços de Assistência técnica, Treinamento, Conserto de
Placas eletrônicas e estoque de peças de reposição para
Mayer & Cie / Karl Mayer / Brückner / Mahlo e Protechna.
Telefone: 55 11 4029-3647
E-mail: fabricio.rampani@mbrtextil.com.br

www.mbrtextil.com.br

Seu parceiro na indústria têxtil!!!
MALHARIA – Máquinas Circulares / Máquinas Ketten e Raschel / Detectores de defeitos /
Software de desenhos.

ACABAMENTO / BENEFICIAMENTO – lavagem / branqueamento/tingimento/secagem.

BONDING – Tecnologia sem costura / Costura de vedação / Fitas e Filmes termocolantes.

Rua Itália Manfredine, nº 87 – Núcleo Ind. Alert
CEP: 13.323-141 – Salto / SP
https://www.instagram.com/mbrmaquinasetecidos
https://www.facebook.com/mbrmaquinasetecidos
www.mbrtextil.com.br

Contate-nos através do email contato@mbrtextil.com.br ou pelos
telefones abaixo.
(11) 4098-1190 -- Máquinas, peças e acessórios Karl Mayer
(11) 4098-1030 -- Máquinas, peças e acessórios malharia circular
(11) 4098-1603 -- Assistência Técnica e outros assuntos
(11) 4029-3647 – Assuntos financeiros e administrativos

MECÂNICA RESENDE
Perfil da Empresa
Atuando no mercado de manutenção, e peças de reposição
para tear circular, desde 1999.
Lançamentos
Etiquetas termo adesiva, fitas e correias, teares circular novo.
Produtos
Acessórios, Etiquetas, Polias, Teares circulares, termo fixação,
peças e acessórios para tear circular.
Serviços
Tear circular, manutenção e reforma de teares circular em geral.

Telefone: 55 47 3397-6049
E-mail: financeiro@mecanicatextilresende.com.br

www.mecanicatextilresende.com.br

MECATEX
Perfil da Empresa
A Mecatex trabalha com máquinas e equipamentos de
alta tecnologia, peças e assistência técnica especializada,
excelência em serviços de manutenção. Estamos sempre
buscando oportunidades e novidades no mercado têxtil
nacional e internacional.
Produtos
Agulhas, Alimentadores, Auxiliares têxteis, Bobinadeiras,
Caseadeiras, Conicaleiras, Correias, Cortadeiras, Mesa de
passadoria (Aspirante e soprante), Mesa Térmica, Mesa
vaporizante, Pentes têxteis, Pinças, Polias, Sistemas tiramanchas, Teares circulares, Tesouras, Vaporizadoras,
Acessórios em geral, Máquinas de costura, Máquinas
para Acessórios, Remalhadeiras, Tear Retilíneo Eletrônico,
Binadeiras, Peças em Geral.
Serviços
Assistência técnica: suporte técnico, mecânico e eletrônico de
máquinas e acessórios para malharia e confecção. Indicação
de assessoria na parte de modelagem e design de moda.
Telefone: 55 54 3225-3033
E-mail: finaceiro@mecatex.com.br

www.mecatex.com.br

METALSETE
Perfil da Empresa
Atuando na fabricação de equipamentos de enfesto e corte
desde 1990, a Metalsete tem hoje uma vasta gama de
equipamentos em sua linha de produção e também conta com
a possibilidade de personalizar seus equipamentos conforme
necessidade dos clientes.
Produtos
Enfestadeira, Máquinas de Corte, Máquinas de enfesto
automático, Mesa de corte, Mesa de enfesto.

Telefone: 55 47 3329-4350
E-mail: vendas@metalsete.com.br

www.metalsete.com.br

MICHEFIOS
Fios Com Qualidade E Desempenho; Conheça os Produtos Que
a Michefios Oferece ao Mercado Nacional: Fios de Poliéster Liso
Semi Opaco; Fios de Poliéster Liso Brilhante; Fios de Poliéster
Alta Tenacidade; Fios de Poliéster Texturizado.
Fios de Poliéster Tangleados; Fios de Viscose; Fios Fiados;
Fios Fiados (Tecelagem); Elastano; Fios de Lurex; Fio Preto
Tinto Em Massa; Fio Branco Tinto em Massa; Fios de Nylon
Filamentados; Fios de Poliamida; Fios 100% Algodão.
Fios Mesclas; Fios com Mistura Intima; Fios Finos de Algodão;
Fios de Linho; Fios Viscose Linho; Fios Botonês; Fios Fantasia;
Fios Ecológicos.

Telefone: 55 47 3276-0791 / 55 47 9 9102-6315
E-mail: gerencia@michefios.com.br

www.michefios.com.br

MICRODATA
Perfil da Empresa: ERP para todo o segmento têxtil,
(Tecelagem, Fiação, Confecção, Tinturaria, Estamparia
Digital, Loja de Fábrica, Força de Vendas, Fiscal e Contábil)
SIMTêxtil conta com alta aderência ao processo produtivo,
proporcionando elevados índices de retorno.
Lançamentos: O Microdata Analytics auxilia a organização
a estruturar um planejamento estratégico para construir
vantagens competitivas sustentáveis que agreguem valor ao
negócio e às soluções oferecidas aos clientes. Sua empresa,
seus dados na palma de sua mão.
New Releases: Microdata Analytics helps the organization
structure a strategic planning to build sustainable competitive
advantages that add value to the business and the solutions
offered to customers. Your company, your data in the palm of
your hand.
Serviços: Soluções ERP para todo segmento Têxtil, desde a
compras até o produto final, com total controle ERP desde os
custos até a venda, seja por Força de Vendas ou mesmo por
loja de fábrica, tudo isto integrado com a parte fiscal e contábil.
Services: ERP solutions for the entire Textile segment, from
purchasing to the final product, with total ERP control from
costs to sale, either by Sales Force or even by factory store, all
integrated with the tax and accounting part.
Telefone: 55 19 3472-9090
E-mail: lenhare@microdatasistemas.com.br

www.microdatasistemas.com.br

MILAINOX
Perfil da Empresa
A MILAINOX, a mais de 30 anos no Mercado, atua com
o FECHO MILAINOX, nas indústrias dos mais variados
segmentos de todo o Brasil, proporcionando a seus clientes
muito mais agilidade, segurança, economia, e praticidade no
fechamento de embalagens.
Produtos
Fechos, Fecho Milainox, Maquina para Lacrar Fardos.

Telefone: 55 19 3432-5616 / 55 19 3433-3051
E-mail: atendimento@fechomilainox.com.br

www. fechomilainox.com.br

MIMAKI BRASIL
Perfil da Empresa
A Mimaki é uma multinacional japonesa, atuando no Brasil
desde 2009; Especializada em máquinas de impressão digital
e recorte, desenvolvemos soluções criativas e inovadoras para
os mercados de Comunicação Visual, Industrial e Têxtil.
Company Profile
Mimaki is a japanese multinational, operating in brazil since
2009; specializing in digital printing and cutting machines,
we develop creative and innovative solutions for the visual
communication, industrial and textile markets.
New Releases
TS100-1600 Sublimatic Printer - High Performance and
Quality Entry model with high operational performance,
speed and great cost-benefit ratio
Produtos
Estamparia, Estamparia Digital, Estamparia por Sublimação,
Plotter de impressão Digital, Plotter de impressão sublimática,
Plotters, Sublimação, Tinta para sublimaçao,Tintas,TintaS à
Base Dágua.
Serviços
A Mimaki brasil realiza apenas a venda de equipamentos têxteis.
Services
Mimaki Brasil only sells textile equipment.
Telefone: 55 11 3207-0022
E-mail: vendas@mimakibrasil.com.br

brasil.mimaki.com

MIRANDÓPOLIS
Perfil da Empresa: A Mirandopolis está atuando a 42
anos como fabricante de maquinas têxteis, produzindo
com o seu próprio know how, calandras de sublimação,
termofixação,dublagem e laminação de tecidos e nãotecidos.
Bobinadores para grandes diâmetros e larguras.
Lançamentos: Calandra TF-601 M 455 de sublimação para de
peças cortadas e para de rolo a rolo, com a esteira com nova
ergometria e de maior produção com seu cilindro térmico
de 455 mm de diâmetro, proporcionado maior agilidade no
manuseio das peças cortadas.
Produtos: Abridoras de malha, Abridores de Ourelas e
Fusos, Acabamentos para a indústria têxtil, Auxiliares para
acabamento, Auxiliares para estamparia, Bobinadeiras,
Bobinadores non stop, Calandras, calandras de acabamento,
Calandras metal-metal, Compactadeiras para tubular,
Cortadeiras, Enfestadeira, Enfraldadeira, Enroladeiras, Foulard,
Máquinas para Acabamento, Nãotecidos, termo fixação,
Vaporizadoras, Transfers, Acumuladores, Aplicadores de
Resina, Calandras para sublimação, Calibração, Estamparia por
Sublimação, projetos especiais para tecidos técnicos.
Telefone: 55 11 4198-3830
E-mail: maqmirandopolis@uol.com.br

www.maquinasmirandopolis.com.br

MIRANDÓPOLIS
Company Profile
Mirandópolis has been operating since 42 years as a
manufacturer of textile machines, producing with its own
know-how, sublimation calanders, thermofixation, dubbing
and lamination of fabrics and nonwoven fabrics. Winders for
Coils of large diameters.
New Releases
TF-601 M455 sublimation calander of sublimation of for cut
and roll-to-roll pieces parts, with new ergonomic conveyor
the treadmill with new ergometry and of higher greater
production with its thermal cylinder of 455 mm of diameter,
providing greater.

MK QUIMICA
Perfil da Empresa
Atuando no mercado desde 1979, a MK QUÍMICA oferece
à indústria têxtil uma ampla linha de insumos, atendendo
clientes em todo o Brasil. Com desenvolvimento e produção
próprios se destaca por fornecer produtos que geram
excelentes resultados.
Produtos
Amaciantes, Auxiliares para acabamento, Auxiliares para
estamparia, Auxiliares para lavanderia, Auxiliares para prétratamento, Auxiliares para tingimento, Auxiliares químicos,
Auxiliares têxteis, Estamparia, Insumos e auxiliares para todas
as etapas do processo têxtil, desde a preparação, tingimento,
acabamento até o tratamento de efluentes, incluindo
produtos para estamparia, amaciantes e resinas.
Serviços
A MK QUÍMICA presta serviços de assistência técnica com uma
equipe altamente capacitada e com amplo conhecimento sobre
as demandas do mercado. Também disponibiliza serviços de
transporte de produtos químicos através da MK CARGO.
Telefone: 55 11 2101-1900
E-mail: marketing@mkquimica.com.br

www.mkquimica.com.br

Nossa ESTRUTURA conta com
três unidades produtivas no
Brasil que produzem milhares
de toneladas de produtos
distribuídos por uma frota de
dezenas de caminhões.
E ISSO É SÓ O COMEÇO...

mkquimica@mkquimica.com.br / (51) 21011900

MK QUIMICA
Company Profile
Operating in the market since 1979, MK QUÍMICA offers
to the textile industry a wide range of chemicals, serving
customers throughout Brazil. With its own development and
production it stands out for providing products that generate
excellent results.
Products
Inputs and auxiliaries for all stages of the textile process,
from the preparation, dyeing, finishing to the treatment of
effluents, including printing products, softeners and resins.
Services
MK QUÍMICA provides technical assistance services with a
highly qualified team with broad knowledge of the market
demands. It also provides chemical transportation services
through MK CARGO.
Telefone: 55 11 2101-1900
E-mail: marketing@mkquimica.com.br

www.mkquimica.com.br

MODA ONLINE
Perfil da Empresa: O Moda Online Marketplace é um
shopping virtual com vendas exclusivas por atacado de
produtos de vestuário, acessórios e calçados. Conectamos
indústrias de confecções com revendedores de moda em todo
o território nacional.
Company Profile: Moda Online Marketplace is a virtual mall
with exclusive wholesale sales of clothing, accessories and
footwear products. We connect apparel industries with
fashion retailers in Brazil.
Serviços: O Moda Online Marketplace é um shopping virtual
com vendas exclusivas por atacado de produtos de vestuário,
acessórios e calçados. Nossa empresa está pronta para cuidar
do atendimento, marketing, logística e risco financeiro das
operações online.
Services:Moda Online Marketplace is a virtual mall with
exclusive wholesale sales of clothing, accessories and
footwear products. Our company is ready to take care of
the service, marketing, logistics and financial risk of online
operations.
Telefone: 55 44 3226-0348
E-mail: ntn@modaonline.com.br

www.modaonline.com.br

		 MOGK
Perfil da Empresa
Há 48 anos atuando no mercado brasileiro, a catarinense
Mogk Máquinas produz equipamentos para estamparia, para
uso em serigrafia e aplicação de transfers.
Produtos
Aquecedores, Batedores de Tinta, Calandra térmica para
sublimação, Calandras, Calandras para sublimação , Carrossel
automático para serigrafia, Estamparia, Estamparia por
Sublimação, Máquinas de estampar, Máquinas de serigrafia,
Máquinas de Serigrafia Pneumática, Máquinas transfer, Mesa
Térmica, Polimerizadeiras, Prensas, Secadores, Sublimação,
Flash Cure, Flash Cure.
Telefone: 55 47 3323-5844
E-mail: mogk@mogk.com.br

www.mogk.com.br

MOLDE. ME
Produtos
Sistema de Digitalização de moldes de papel, Sistema de
encaixe automático, Sistema de modelagem têxtil digital,
Sistema de Planejador de Enfestos.
Serviços
Sistema de Modelagem Digital, Encaixe Automático e
Planejador de Enfestos para Micro, Pequenas e Médias
Empresas.
Telefone: 55 47 3380-9444
E-mail: tyara@molde.me

www.molde.me

MS ITALY
Perfil da Empresa
A tradição é muito importante para a MS e aliada ao profundo
conhecimento do nosso setor, acreditamos firmemente no sucesso
da inovação, desenvolvendo produtos inovadores para o mercado
exigente e em constante mudança de impressão digital têxtil.
Company Profile

Tradition is very important for MS and with this deep
knowledge of our industry, we strongly believe in the success
of innovation, developing innovative products for the
demanding and ever-changing market of digital textile printing.
Produtos
Máquinas de estampar, Tinta para sublimaçao, Tintas, Tintas à
Base Dágua, Vaporizadoras.
Telefone: 39 02 965-0169 / 39 02 965-6218
E-mail: m.falcato@msitaly.com

www.msitaly.com

MULTCOSTURA
Produtos
Agulhas, Aplicadores de tags,
Auxiliares têxteis, Bobinas,
Caseadeiras, Chapas,
Conicaleiras, Etiquetadoras,
Lançadeiras, Máquinas de
Casear, Máquinas de Corte,
Máquinas de costura, Máquinas de Dobrar Bolsos, Máquinas
de enfesto automático, Máquinas elastiqueira, Máquinas
escarnideira, Máquinas fechadeira, Máquinas filigrana,
Máquinas galoneira, Máquinas multi-agulhas, Máquinas
overloque, Máquinas picueta, Máquinas reta, Máquinas
sacaria, Máquinas zigue zague, Prensas, Tesouras.

Telefone: 55 11 2693-7212
E-mail: marketing@multcostura.com.br

www.multcostura.com.br

MULTITHERM
Perfil da Empresa
A Multitherm é uma empresa especialista em softwares
de gestão e automação para a indústria têxtil. Com mais
de 25 anos de história, contamos com soluções em
cozinhas industriais, dosadores e softwares de gestão e
acompanhamento de processos.
Produtos: Automação industrial, Softwares.

Telefone: 55 47 3036-4400 / 55 47 3036-4411
E-mail: luiz@multitherm.com.br

www.multitherm.com.br

MULTIVISI
Perfil da Empresa
A Visutec é uma marca do grupo Multivisi, que já está no
mercado há 12 anos e atualmente temos 18 filiais espalhadas
pelo Brasil. Trazemos para os segmentos Sign e Textil as
melhores máquinas com o melhor custo x benefício do
mercado.
Company Profile
Visutec is a Multivisi group brand, which is already on the
market for 12 years and currently we have 18 branches
spread throughout Brazil. We bring to the Sign and Textil
segments the best machines with the best cost x benefit of
the market.
Lançamentos: Calandra térmica para sublimação. Plotter de
impressão sublimática.
Produtos: Calandras, Prensas, Tintas, Transfers, Plotter de
impressão Digital.
E-mail: michel@multivii.com.br
Telefone: 55 34 3257-0800

www.multivisi.com.br

MUNDO DAS AGULHAS
Produtos
Acessórios, Agulhas, Platinas, Teares circulares.
Serviços
Platinas E Agulhas KERN-LIEBERS : A KERN oferece a maior e
mais completa linha de platinas do mundo, fornecendo a base
para peças no setor da malharia circular. Sempre a platina certa,
seja para meia-malha, plush ou fleece, não importa a aplicação.
Services

Teares Circulares Shun-Sheng: Máquinas com estabilidade,
precisão, solidez e durabilidade, feitas com material
sofisticado e tecnologia pioneira. A SHUN CHENG inovação
tecnológica e cientifica para a perfeição, ganhando clientes do
mundo todo.
Telefone: 55 47 9 99707-2020
E-mail: mundodasagulhas@gmail.com

www.mundodasagulhas.com.br

NEETEX
Produtos
Agulhas e Agulhas para teares.
Products
Needles and Loon’s Needles.

Telefone: 55 47 3306-6759

E-mail: comercial@neetexbrasil.com.br

www.neetexbrasil.com.br
CONECTANDO PESSOAS E
TECENDO JUNTOS O FUTURO,
AGULHA POR AGULHA

Rua Hermann Huscher, 113 | 402
Blumenau | SC | Brasil
+55 47 3306 6759

neetexbrasil.com.br

		

NILIT

Produtos
Carretéis de urdume
Tecelagem
Tecidos técnicos
Poliamida 6.6
E-mail: alineu@nilit.com
Telefone: 55 11 3871-1110

www.nilit.com
:

NOVA DAMPEX
Perfil da Empresa
Atuando no mercado de Tranfers desde 1989, produzindo
filmes de Recorte a Base de PU, Bobinas de Impressão
e Recorte, com distribuição para todo o Brasil e exterior,
Máquina Com Impressão Direta no Tecido TDG, inovando o
mercado em 2021.
Produtos
Tecelagem, Tecidos técnicos, Tintas, Transfers.
Serviços
No Segmento de Transfers a mais de 30 anos, a Nova
Dampex é pioneira na fabricação de Filmes de Recorte a
base de PU, Bobinas para Impressão e Recorte, Sublimação,
Inovando trazendo novidades com máquinas que estampam
diretamente no Tecido (DTG).
Telefone: 55 11 4441-3838
E-mail: diretoria@novadampex.com.br

www.novadampex.com.br

OCASITEX
Produtos
Agulhas
Alimentadores
Carretéis de urdume
Urdideiras.
Telefone: 55 19 3467-3564
E-mail: nelsonbelowjunior@gmail.com

		 OKEA
Perfil da Empresa
A OKEA oferece soluções que proporcionam às indústrias
um melhor controle de processos, otimização dos recursos
humanos, economia de tempo e dinheiro, além de uma gestão
integrada e eficaz por meio do Manufacturing Execution
Systems (MES).
Company Profile
OKEA offers solutions that provide industries with better
process control, optimization of human resources, saving time
and money, as well as integrated and effective management
through Manufacturing Execution Systems (MES).
Produtos: Softwares, , Okea Indústria 4.0.
Serviços: A solução Manufacturing Execution Systems
(MES) oferece à indústria, informações necessárias sobre:
Melhorias nos serviços de produção; Redução do desperdício
de matéria-prima; Maximização de sua produção.
E-mail: anna.camila@okea.com.br
Telefone: 55 44 3255-8383

www.okea.com.br

OPERACIONAL SOLUTION
Perfil da Empresa: Desenvolvemos e implantamos soluções
em software para modernizar e informatiza as indústrias,
bem como serviços de capacitação humana para a utilização
desta tecnologia. Nossas soluções são especialistas para
indústrias Têxteis e Confecções.
Company Profile: We develop and implement software
solutions to modernize and computerize industries, as well as
human training services for the use of this technology. Our
solutions are experts for textiles and clothing industries.
Produtos: Softwares, O SGT, sistema de Gestão para as
Têxteis e Confecções, o MYR para as empresas de menor
porte e o process para as Químicas e Derivados.
Serviços: SGT, Sistema de Gestão para Indústrias Têxteis,
Têxteis e Confecções; PROCESS, Sistema de Gestão para
Indústrias Químicas e Derivados, Alimentos e Bebidas; MYRP
Têxtil, Software Standard para empresas de menor porte,
Confecções e Têxteis.
Telefone: 55 47 3231-3131 / 55 47 3231-3100
E-mail: marketing@operacionalsolution.com.br

www.operacionalsolution.com.br

OSMAQ TÊXTIL
Perfil da Empresa: A Osmaq Têxtil é uma empresa
consolidada no mercado desde 2011, com fabricação própria
e fornecimento de máquinas e acessórios para a Industria
Têxtil; Fixação de tags e etiquetas; Corte de Tecidos; Remoção
de Manchas; Passadoria.
Lançamentos: Estação Tira Manchas, equipamento
desenvolvido para a utilização correta da Pistola Tira Manchas,
acelera a secagem das peças e protege o operador.
Máquina de Corte Pneumática, esta máquina reúne o que há de
mais eficiente em corte manual, indicada para alta produção é
capaz de efetuar cortes em tecidos leves, médios ou pesados
com extrema precisão sem precisar de intervalos.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios,
Agulhas, Aplicadores de tags, Couro, Ferros de passar,
Máquinas de Corte, Máquinas de passadoria, Máquinas de
passar, Sistemas tira-manchas, Tags.
Serviços: Atuamos na fabricação e fornecimento de
máquinas e acessórios para as seguintes áreas: Fixação de
Tags e Etiquetas, Corte de Tecidos, Remoção de Manchas em
Tecidos e Passadoria.
Telefone: 55 47 3209-9090
E-mail: vendas@osmaqtextil.com.br

www.osmaq.com.b

PALAGI E PALAGI
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil
Transfers
Transfer Unitrans 103 TR.

Telefone: 55 51 3561-5544
E-mail: comercial6@palagiepalagi.com.br

PAPÉIS HAVIR
Perfil da Empresa: A Havir é uma empresa beneficiadora de
papéis e filmes especiais para diversos segmentos.
Desde nossa fundação, temos a preocupação de estar sempre
atendendo a demanda do mercado estando sempre à frente
com relação a desenvolvimento tecnológico.
Company Profile: Havir is a company that specializes in
films and films for different segments. Since our foundation,
we have been concerned to always meet the demand of
the market being always ahead in relation to technological
development.
Lançamentos: BOPP e papel adesivo para etiquetas e rótulos.
New Releases: BOPP and adhesive paper for labels.
Produtos: Papéis tratados para sublimação digital, transfer,
heat transfer, gomados, tattoos, siliconados.
Products: Papers treated for digital sublimation, transfer,
heat transfer, gomados, tattoos, siliconados.
Serviços: Indústria de papeis tratados para diversos seguimentos.
Services: Paper industry treated for several areas.
Telefone: 55 11 2976-5233
E-mail: marketing@havir.com.br

www.havir.com.br

PAPÉIS PARA
SUBLIMAÇÃO
DIGITAL
Papéis tratados em
diversas gramaturas e
tamanhos.

PAPÉIS
TRANSFER
Papéis e filmes para
impressão serigráfica, offset,
flexo e digital, podendo ser
aplicado em diversas
superfícies.

TINTA
SUBLIMÁTICA
Tinta de origem italiana para
sublimação digital para
pequenos formatos.

#PAPEISHAVIR
#ASOLUCAOESTANOPAPEL

11 29765233
WWW.HAVIR.COM.BR

PARAMALHAS
Perfil da Empresa: Representante exclusivo da empresa
alemã Stoll, fabricante de teares retilíneos. Máquinas,
softwares e ideias para a fabricação inteligente de malhas
para os setores do vestuário, calçadista, ortopédico,
decoração e escritório. Alta produtividade.
Lançamentos: Lançamento das máquinas Stoll ADF, teares
revolucionários em técnica e produtividade. Sistema de
guia fio automático que trabalham independente do carro,
eficiência na produção em 100%.
Produtos: Agulhas, Alimentadores, Lubrificantes, Máquinas de
passadoria, Remalhadeiras, Softwares, Vaporizadoras, Máquinas
retilíneas eletrônicas; Máquinas para sublimação; Máquinas para
fiação; Retorcedeiras; Conicaleiras; Tecelagem técnica.
Serviços:Treinamento em operação e programação de
máquinas retilíneas. Assistência, suporte técnico e eletrônico.
Cursos de formação Técnica. Consultoria de estilo e
assessoria em criação e financiamento próprio.
Telefone: 55 54 4009-8800
E-mail: contato@paramalhas.com.br

www.paramalhas.com.br

PELICAN
Perfil da Empresa
A Pelican Têxtil Ltda é uma indústria com mais de 55 anos de
história, pioneira no mercado brasileiro de pelúcias e pelos
sintéticos.
Lançamentos
A linha de pelúcia Artic é o mais novo artigo em nosso
catálogo. Possui pelo alto de 40 mm de altura, toque macio e
brilho.
Indicado para confecção de vestuário e decoração.
Produtos
Tecidos, Tecidos técnicos, Tecidos, Tecidos técnicos.
Serviços
Comercializamos tecidos de pelúcia e pelo sintético para os
mercados de brinquedos, vestuário, calçados, acessórios,
moda, produtos de limpeza, decoração, produtos para pet
shop, capotaria e muitos outros.
Telefone: 55 11 3352-5222
E-mail: atendimento_cliente@pelicantextil.com.br

pelicantextil.com.br

PICANOL
Perfil da Empresa
Empresa com fábricas na Bélgica e na China líder na
fabricação de teares e presente no Brasil com equipe própria
de vendas e assistência técnica.
Produtos
Tecelagem, Teares de pinça , Teares de pinça e a jato de ar para
tecidos planos e felpudos.
Serviços
Venda de peças de reposição originais da Picanol, serviços de
campo e laboratório de reparos de eletrônica.
Telefone: 55 11 3478-9600
E-mail: nrsc@picanol.be

www.picanol.be

PLASMARK
Perfil da Empresa: Somos uma
empresa especializada na produção
e desenvolvimento de rotomoldados,
citada como referência nacional
e internacional deste segmento.
Buscamos oferecer excelência no
mercado com produtos de extrema
qualidade.
Produtos: Pallets Plásticos; Tanques
Químicos; Cubas para Lavanderias;
Baldes; Canecos; Bacias; Caixas
para Linha Frigorífica; Funis; Bóias;
Bandejas; Masseiras para Linha Civil; ,
Bacias; Caixas para Linha Frigorífica;
Funis; Bóias; Bandejas; Masseiras para
Linha Civil.
Serviços: Desenvolvimento de
moldes e quaisquer produtos na linha
de rotomoldados de acordo com a
necessidade do cliente.
Telefone: 55 47 3252-1243
E-mail: comercial@plasmark.com.br

www.plasmark.com.br

Rotomoldagem

MAIS DE 400 PRODUTOS
DIVERSOS SEGMENTOS

a
ccoamix
tampa

130 LITROS

caixa
têxtil

tanque

paletizado
1200 LITROS

PLC AUTOMAÇÃO
Produtos
Armazém giratório para corantes, Automação industrial,
Instrumentação para rama, Painéis elétricos, Dispensador
de produtos quimicos, Dispensador de Corantes, Estacao
de pesagem de corantes e quimicos, Sistema de dissolução
de quimicos, Sistema de dissolução de Corantes, Sistema de
envio de corantes e quimicos, Automação para máquinas de
tingir, Automação para máquinas de Acabamento, Industria
4.0.
Serviços
Montagem de painéis, manutenção de equipamentos SETEX,
Software para ETE e ETA.
E-mail: rafael@grupoplc.com.br
Telefone: 55 47 3329-0944 - 55 47 3329-1540

www.setex-brasil.com

PLM IMPIANTI
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Automação industrial,
Auxiliares para acabamento, Auxiliares têxteis, Bobinadeiras,
Bobinadores non stop, Código de barras, Coletor de dados,
Cortadeiras, Embalagens, Etiquetadoras, Instrumentos de
medição, Malhas, Mesa de corte, Softwares, Tecidos técnicos,
Máquinas de inspeção, enrolamento e de medição., Sistemas
automatizados de manipulação e embalagem para rolos.,
Sistemas para produzir pallet automaticamente., Sistemas
de Software para gravar dados de produção e dispositivo
de rotulagem automática., Esteiras Transportadoras,
Rotuladoras.
Products
Inspection, Winding and Measuring Machines, Automatic
Handling and Packing Systems for Fabric Rolls, Follded
Pieces, Software Systems to Record the Production Data and
Automatic Labelling Device.
E-mail: luca@plmimpianti.com
Telefone: 0039 035 527-663 / 0039 035 527-140

www.plmimpianti.com

PLOTAG
Lançamentos
Sistema de ERP para confecções ; Sistema CAD; Plotter com
bulk-ink.
Produtos
Bobinadeiras, Cortadeiras, Corte a laser, Mesa de corte, Mesa
de enfesto, Mesa digitalizadora, Papel para modelagem, risco
e corte, Plotters, Sistemas CAD / CAM, Impressora de grande
formato.
Serviços
A Plotag realiza serviços de impressão/plotagem em diversas
larguras de papel. Envie seu risco, por e-mail, no formato
HPGL ou DMPL que em cerca de 3 horas já está pronto para
retirada.
E-mail: suporte@plotag.com.br
Telefone: 55 11 3339-6824 / 55 11 3361-8745

www.plotag.com.br

POLLIBOX
Lançamentos
Ecogreen: Filme adesivo ecológico termo reativo 100%
Hot Melt à base de EVA e contém 71% de carbono de base
biológica/fontes naturais.
New Releases
Ecogreen: 100% Hot Melt EVA based heat-reactive ecoadhesive film and contains 71% biobased carbon/natural
sources.
Produtos
Colas, Filmes adesivos, termocolantes.
Products
Adhesive films, thermo-adhesive.
Telefone: 55 51 3587-3502
E-mail: marketing@pollibox.com.br

www.polliboxecoadesivos.com.br/pt

PRINTS CONNECTION
Perfil da Empresa
Licença se uso de Software para empresas que visam oferecer
para seus clientes a melhor experiencia em atendimento
online no mundo de estampas.
Telefone: 55 11 9 7244-1818
E- mail:sergio@printsconnection.com.br

www.printsconnection.com.br

PROMAX / BARDAHL
Produtos: Lubrificantes
Serviços
Indústria química fabricante de aditivos e lubrificantes
presente nos segmentos automotivo, agrícola, têxtil, gráfico,
alimentício e farmacêutico.
Telefone: 55 11 4898-8618
E-mail: patricia.marcomini@promax.bardahl.com.br

www.bardahl.com.br

PROX DO BRASIL
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil,
Alvejantes óticos,
Amaciante graxo siliconado,
Amaciantes, Antimicrobianos,
Anti-quebraduras,
Auxiliares para acabamento,
Auxiliares para estamparia,
Auxiliares para lavanderia,
Auxiliares para pré-tratamento,
Auxiliares para tingimento, Auxiliares químicos,
Auxiliares têxteis, Branqueadores ópticos,
Especialidades têxteis, Espessantes, Ligantes.
Telefone: 55 47 3324-8001
E-mail: financeiro@proxdobrasil.com.br

www.proxdobrasil.com.br

PRYFILTERS
Perfil da Empresa: Estamos há 34 anos no mercado de
filtros industriais produzindo e importando uma vasta linha
de produtos como: mantas, mangas, telas aço inox e nylon,
esteiras de teflon e fibra de vidro, mangueiras, perfis de
borracha e acessórios para passadoria.
Produtos: Anéis para filatórios, Auxiliares têxteis, Esteiras de
Teflon, Silicones, Tecidos técnicos, Esteiras de fibra de vidro,
Mangas, Mangueiras, Mantas filtrantes, Perfil de borracha,
Telas aço inox , Telas de nylon.
Serviços: Conserto de esteiras, de cilindros, mantas, peneiras
e quadros open-end.
E-mail: financeiro@pryvijan.com.br
Telefone: 55 47 3323-4315 / 55 47 3323-6696

www.pryvijan.com.br

RETA IMPORTADORA
Perfil da Empresa: Focada em inovação e na melhora da
qualidade de pré-impressão e estamparia e na serigrafia têxtil representante das maiores empresas do ramo a nível mundial.
Fabricante de quadros e peças de alumínio para estamparia e
de químicos auxiliares.
Lançamentos: Emulsões para gravação de cilindros de níquel
pelos sistemas a laser e DLE. Máquinas para lavação de
quadros serigráficos.
Produtos: Estamparia, Estamparia, Estamparia Digital,
Abrasivos, Acessórios, Adesivos, Auto-adesivos, Automação
industrial, Cilindros de niquel, Cilindros para Estamparia, Colas,
Emulsionadeira, Emulsões, Enbossig, Estamparia, Estamparia
Digital, Filtros, Fornos de polimerização, Gravação a laser, Gravação
em materiais sintéticos, Gravador de telas, Impressoras digitais,
Máquinas de limpar tecidos, Máquinas de serigrafia, Máquinas
de Serigrafia Pneumática, Máquinas Laser, Máquinas transfer,
Pinças, Pinças Pneumáticas, Plotters, Produtos químicos, Produtos
Serigráficos, Silicones, Tecidos técnicos, Telas aço inox , Telas de
nylon, Tintas à Base Dágua, Tintas a Base de Silicone.
Serviços: Esticagem de tecidos serigraficos - quadros serigráficos.
Telefone: 55 47 3331-7654
E-mail: rui@retaimportadora.com.br

www.retaimportadora.com.br

RHODIA
Perfil da Empresa
Líder sul-americana em fibras e fios de poliamida 6.6,
a Rhodia, do grupo Solvay, atende o mercado têxtil e
industrial com fios inteligentes, sustentáveis e funcionais,
comercializados sob as marcas Amni®, Emana® e Rhodianyl®.
Produtos
Fios, Poliamida, Polímeros.
Telefone: 55 11 3741 7864
E-mail: cristiane.vendrame@solvay.com

www.rhodia.com.br

RIVITEX
Perfil da Empresa: Atuamos no mercado brasileiro desde
1995, fornecendo as melhores Soluções em máquinas e peças
Premium fabricados por empresas mundialmente conhecidas
pela qualidade de seus produtos e serviços.
Lançamentos: A NOVA Urdideira de filamentos de elastômero
modelo OR-1 LY em carretéis de Diâmetro 21 “x 21”, fabricada
na Espanha pela TEXMA AMC é uma máquina robusta e de
alta confiabilidade.
Produtos: Anéis para filatórios, Acabamentos para a indústria
têxtil, Acessórios, Agulhas, Automação industrial, Bobinadeiras,
Chamuscadeiras, Fiação, Gaiolas, Maçaroqueiras, Máquinas de
costura, Máquinas de crochet, Máquinas de tinturaria, Máquinas
para fiação, Peças em Geral, Pentes têxteis, Retorcedeiras, Teares
de crochê, Trançadeiras, Agulhas, Schiebers, Platinas, Pacetas para
máquinas KETTEN e RSACHEL. Rolinhos de Borracha para Filatórios
de Anéis, Peças e Acessórios para máquinas Open-End Schlafhorst .
Serviços: Oferecemos treinamentos direcionados com parte
prática e teórica para Operação e Manutenção na Fiação de
Anel, Uso e manutenção em Retorcedeiras de Dupla Torção e
Uso e Manutenção de máquinas de costura industriais.
E-mail: rivitex@rivitex.com.br
Telefone: 55 11 5517-6082 / 55 11 5517-7075

www.rivitex.com.br

RIVITEX
Company Profile

Rivitex works in the brazilian market since 1995, providing
the best solutions in machines and Premium Spare Parts
manufactured by companies worldwide known for the quality
of their products and services.
New Releases

Bracker TITAN: Anel fabricado em aço especial altamente
resistente às temperaturas e ao atrito anel revestido com a
cobertura TITAN, unico em desempenho e alta vida útil.
Services

We offer targeted training with practical and theoretical
information for Ring spinning Mills, Manitenance of Double
Twisting machines and Pratrical maintenance at industrial
sewing machines.
E-mail: rivitex@rivitex.com.br
Telefone: 55 11 5517-6082 / 55 11 5517-7075

www.rivitex.com.br

rivitex.com (11) 5517-6082

Yapar Paslanmaz

ROTOPLAST
Perfil da Empresa
Indústria de Climatizadores Evaporativos.
Lançamentos
ROTO 170 Confort
Produtos
Controladores de temperatura
Climatizadores Evaporativos
Telefone: 55 49 3664-8300
E-mail: marketing@rotoplast.com.br

www.rotoplast.com.br

RUDOLF SOFT
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Amaciante graxo
siliconado, Amaciantes, Anti-quebraduras, Auxiliares para
acabamento, Auxiliares para estamparia, Auxiliares para
lavanderia, Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares
para tingimento, Auxiliares químicos, Auxiliares têxteis,
Especialidades quimicas, Especialidades têxteis, Espessantes,
Sequestrantes.
Telefone: 55 11 4161-4449
E-mail:kelly@rudolfsoft.com.br

www.rudolf.de

S NANO
3

Perfil da Empresa: A S³nano desenvolve e produz soluções
químicas personalizadas para a indústria. Nossa missão
é agregar maior valor e inovação aos produtos por meio
da nanotecnologia, oferecendo um suporte exclusivo para
aplicação nos mais diversos segmentos.
Lançamentos: Com nossa vocação de continuamente trazer
inovações para o mercado, já temos em nosso roadmap de
novos produtos aditivos hidrofóbicos para tecidos e ativos
nanoencapsulados com diferentes aromas e funcionalidades.
Produtos: Antimicrobianos, Emulsões, Especialidades
quimicas, Antiviral, Anti-UV, Antiodor.
Serviços: Oferecemos à indústria têxtil aditivos antivirais,
antimicrobianos, antiodor e anti-UV para incorporação em
fibras naturais e sintéticas. Desenvolvemos insumos químicos
inovadores e personalizados, atendendo necessidades
específicas de cada cliente.
Telefone: 4141-4621
E-mail: contato@s3nano.com

www.s3nano.com

Aditivos Hipoalergênicos e
SEGUROS dermatologicamente
para textêis testados!
s3nano.com

contato@s3nano.com

(48) 4141-4621

(48) 98506-9026

SANCRIS
Perfil da Empresa: Indústria
Lançamentos: Fio Forte (fio para calçados)
Produtos
Linhas, Zípers
Linhas de Costura
Fios Texturizados.
Telefone: 55 47 3251-2222
E-mail: maketing.angelica@sancris.com.br

www.sancris.com.br

SANJÚ PAPÉIS
Produtos
Colas
Embalagens
Papel microperfurados
Papel para modelagem
Risco e corte
Papel para Sublimação
Papel tratado para sublimação.

Telefone: 55 48 3430-0360
E-mail: compras@sanjupapeis.com.br

www.sanjupapeis.com.br

SAURER
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Anéis para filatórios,
Assessoria técnica, Auxiliares têxteis, Cardas, Conicaleiras,
Especialidades têxteis, Espuladeiras, Graxas, Inversor de
frequência, Maçaroqueiras, Máquinas para fiação.

Telefone: 55 19 3579-8500
E-mail:marcio.gularte@saurer.com

www.saurer.com

SERILON
Perfil da Empresa: Há 35 anos no mercado, a Serilon é
considerada a maior distribuidora de insumos e equipamentos
para Comunicação Visual no Brasil. A qualidade do que
fazemos é fruto do do foco constante em pessoas, resultado
sustentável e inovação.
Lançamentos: A Serilon e a HP trouxeram a impressão
sublimática reinventada para o brasil! A impressora de grande
formato HP Stitch foi projetada para remover a complexidade
do mercado têxtil! Uma nova solução para o seu negócio:
qualidade sem complexidade.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios em
geral, Adesivos, Auto-adesivos, Auxiliares para estamparia,
Auxiliares têxteis, Mesa de corte, Papel dupla face termo colante,
Prensas, Produtos auxiliares, Silicones, Tecidos técnicos, Termo
- tranferência, Tintas, Transfers, Sublimação, Tecidos, Tecidos
técnicos, Tintas, TintaS à Base Dágua, Transfers.
Serviços: A Serilon é uma distribuidora de suprimentos e
equipamentos para Comunicação Visual. Trabalhos com lonas,
vinis, tecidos, termotransfer, rígidos, mídias especiais, auxiliares,
refletivos e tintas. Além de Equipamentos HP, EFI e Esko.
Telefone: 55 43 4009-0800
E-mail: camila.luana@serilon.com.br

www.serilon.com.br

SIDERQUIMICA
Lançamentos: Processo de tingimento e acabamento sustentável;
Processo de Tingimento e acabamento 100% Naturais; SUN OFF
UV: Protetor UV para fibras têxteis; BIOPROTECT: Antimicriobiano,
High Dry - Gerenciador de umidade.
New Releases: Sustainable dyeing and finishing process;
100% Natural Dyeing and Finishing Process; SUN OFF UV: UV
Protector for textile fibers; BIOPROTECT: Antimicrobial, High
Dry – Moisture Management.
Produtos: Auxiliares de Processo (Sidertex): Preparação,
Tinturaria, Acabamento, Estamparia, ETA e ETE.
Corantes: Reativos, Dispersos, Sulfurosos e Ácidos.
Products: Process Aids (Sidertex): Preparation, Dyeing,
Finishing, Stamping, ETA and ETE. Dyes: Reactive, Dispersed,
Sulfuric and Acid.
Serviços: Assistência técnica presencial. Personalização de
processos, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de
receitas de cores para tingimentos e consultoria personalizada
para gestão industrial.
Services: In-person technical assistance. Process customization,
product development, color recipe for dyeing development and
personalized consultancy for industrial management.
Telefone: 55 41 2105-3838
E-mail: comercial@siderquimica.com.br

www.siderquimicatextil.sbchemicals.com.br

SINTEQUIMICA
Perfil da Empresa: A Sintequímica é a líder de mercado
em estamparia têxtil com pigmentos no Brasil. Pioneira na
fabricação de dispersões pigmentárias, no mercado desde
1954. Possui uma completa linha de produtos para estamparia
têxtil convencional e digital.
Lançamentos: Dispersões de Pigmentos, Tintas Digitais,
Espessantes, Ligantes
Produtos: Amaciantes, Auxiliares para acabamento, Auxiliares
para estamparia, Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares
químicos, Auxiliares têxteis, Especialidades quimicas,
Espessantes, Estamparia, Estamparia Digital, Fixadores,
Lavadores, Ligantes, Pigmentos, Produtos auxiliares,
Produtos químicos, Tintas, TintaS à Base Dágua.
Serviços: Linha completa de produtos para estamparia têxtil
convencional e digital.
Telefone: 55 11 4605-7777
E-mail: macedo@sintequimica.com.br

www.sintequimica.com.br

SISPLAN
Serviços
Inteligência Artificial; Kanban Eletrônico; Business Inteligence;
APP Sisplan; Dashboard; Internet of Things (IoT); Smart
Report; E-Commerce; Rádio Frequence ID (RFID); Gestão de
Documentos.
Telefone: 55 47 3380-6100
E-mail: marketing@sisplansistemas.com.br

www.sisplansistemas.com.br

SMS METAIS
Perfil da Empresa: SMS Metais atua há 22 anos no mercado
da moda, oferecendo produtos em zamak como fivelas,
enfeites, argolas, botões e outros. Atendendo os diversos
segmentos da moda : confecção, acessórios, bolsas e
calçados.
Company Profile: SMS Metais has been running in the
fashion market for 22 years, supplying parts made in ZAMAK
such as buckles, ornaments, rings, buttons and others.
Providing for the several segments of fashion: clothing,
accessories, bags and shoes.
Produtos: Argolas, Aviamentos, Botões, Correntes, Enfeites,
Estamparia, Fechos, Fivelas, Ilhoses, Metais.
Serviços:Somos empresa metalúrgica, que trabalha com
desenvolvimento e produção de peças em zamak, de acordo
com a necessidade do cliente. Dispomos de uma equipe
técnica para criação das peças e maquinário de ponta, para
produção de produtos de alto padrão.
E-mail: contato@smsmetais.com.br
Telefone: 55 51 3587-8787 / 55 51 3586-5304

www.smsmetais.com.br

SÓCIO TEC
Perfil da Empresa
A Socio Tec transforma a tecnologia de ponta em dispositivos
práticos e simples, fazendo com que as máquinas sejam fáceis
de operar, além de oferecer ampla variedade de equipamentos
para melhor atender à necessidade do estilista.
Produtos
Máquinas cós, Máquinas de costura, Máquinas de Dobrar
Bolsos, Máquinas de passar, Máquinas para Acabamento,
Passadores, Máquina de Costurar bolsos, Máquinas de dobrar
bolsos, Máquina de Costurar Cós, Máquina de costurar
J, Máquina de costurar etiquetas, Máquina de costurar
passantes.
Products
Automatic Pocket setter, Automatic Pocket Creaser,
Automatic Belt looper setter , Waistband unit.
E-mail: joyce@sociotec.com.br
Telefone: 55 17 2137-7777

www.sociotec.com.br

Ela costura
2 mil bolsos por dia
com a mão nas costas
Fácil assim, só
com automação
SocioTec

Entre em contato:
Tel: +55 (17) 2137-7777
www.sociotec.com.br
contato@sociotec.com.br

Máquina de costurar
bolso MST-AA Millenium
*Produção aproximada
de 240 bolsos/hora
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Perfil da Empresa
A Socio Tec transforma a tecnologia de ponta em dispositivos
práticos e simples, fazendo com que as máquinas sejam fáceis
de operar, além de oferecer ampla variedade de equipamentos
para melhor atender à necessidade do estilista.
Produtos
Máquinas cós, Máquinas de costura, Máquinas de Dobrar
Bolsos, Máquinas de passar, Máquinas para Acabamento,
Passadores, Máquina de Costurar bolsos, Máquinas de dobrar
bolsos, Máquina de Costurar Cós, Máquina de costurar J,
Máquina de costurar etiquetas, Máquina de costurar passantes.

www.sociotec.com.br

SOLARPRO
Produtos: Viabilização e integração de sistemas de geração
de energia solar fotovoltaica para indústria e comércio.
Products: Integration of photovoltaic solar energy generation
systems for industry and commerce.
Serviços: Viabilizamos para o cliente a aquisição completa
do sistema de Energia Solar Fotovoltaica, executando
projeto, visita técnica, estudo de viabilidade, quantificação,
aquisição dos equipamentos, instalação, manutenção e
acompanhamento.
Services: We make it possible for our partners to completely
acquire the Solar Photovoltaic Energy system, executing
a project, technical visit, feasibility study, quantification,
equipment acquisition, installation, maintenance and
monitoring.
Telefone: 55 47 3396-2600
E-mail: mkt@solarproengenharia.com

www.solarproengenharia.com

SPGPRINTS
Perfil da Empresa
Oferece soluções integradas para os mercados de impressão
têxtil, gráfico e industrial. Com um portfólio incluindo telas,
tintas digitais têxteis, oferece também uma ampla gama
de soluções de sistemas para a impressão têxtil, gráfica e
eletronica.
Produtos
Cilindros para Estamparia, Emulsionadeira, Emulsões,
Gravação a laser, Impressoras digitais, Cilindros de niquel,
Máquinas de estampar, Tintas para sublimaçao, Tintas, Tintas
à Base Dágua.

E-mail: simone.lourenco@spgprints.com
Telefone: 55 19 3437-1300 / 55 19 3437-1339

www.spgprints.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA OS MERCADOS
TÊXTEIS, GRÁFICOS E INDUSTRIAIS.

INOVAÇÃO
TECNOLOGIA
CONFIABILIDADE
SUSTENTABILIDADE
EXCELÊNCIA EM SERVIÇO

SPGPRINTS.COM

SULFET SCREEN
Perfil da Empresa: “A partir da verdade:”O sucesso de
vendas dum produto para ter sucsesso, pode ser possível
com a qualidade”; Sulfet reuniu os componontes tais como
abordagem de gerenciamento proativo e moderna, recursos
humanos focados na criatividade e eficiência.
Produtos: Carrossel automático para serigrafia, Máquinas
de serigrafia, Secadores, Carrosell Serigrafia de Impressão
Escorpião Il, Dinâmica Serigrafia de Impressão Spider, Máquina
de Impressão Meias-Luvas, Máquina de Impressão de Couro,
Máquina de Impressão de Etiqueta, Máquina de Exposição,
Secador (ESTUFA), Máquina Corretoracom Entrada Ragle,
Misturador de Tinta, Sistema de Impressão de Flocagem,
Máquina Serigrafia de Impressão Oval.
Serviços: Sulfet ganhou a confiança e conquistou seus
Clientescom seus produtos e serviços oferecidos ealcançou o
sucesso em vendas e marketing dos seus produtos em serviço
após a venda. A equipa de serviço técnico de Sulfet que atinge
o objectivo de priorizar.
E-mail: zeki@sulfet.com
Telefone: (90212) 485 16 91 - Fax: (90212) 485 16 92

www.sulfet.com

SUN SPECIAL
Perfil da Empresa: Altamente especializada, a Sun Special
comercializa e distribui uma vasta variedade de equipamentos,
voltados principalmente para o mercado têxtil e digital, tais
como máquinas de costura, bordado, corte, passadoria,
prensas, laser, impressoras, etc.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios
em geral, Agulhas, Aplicadores de tags, Aviamentos, Bobinas,
Calandra térmica para sublimação, Caseadeiras, Conicaleiras,
Especialidades têxteis, Gravação a laser, Lançadeiras, Máquinas
a Laser, Máquinas cós, Máquinas de Bordar, Máquinas de Casear,
Máquinas de Corte, Máquinas de costura, Máquinas de Dobrar
Bolsos, Máquinas de passadoria, Máquinas de passar, Máquinas
elastiqueira, Máquinas fechadeira, Máquinas filigrana, Máquinas
galoneira, Máquinas Laser, Máquinas multi-agulhas, Máquinas
overloque, Máquinas para Acabamento, Máquinas reta, Máquinas
sacaria, Máquinas transfer, Máquinas ultrassônicas, Máquinas
zigue zague, Mesa de corte, Mesa de enfesto, Mesa de passadoria
(Aspirante e soprante), Mesa de passar, Peças em Geral, Plotter
de impressão Digital, Prensas, Produtos Serigráficos, Sublimação,
Tesouras, Tinta para sublimaçao, Transfers.
E-mail: contato@sunspecial.net.br
Telefone: 55 11 3334-8800 / 55 11 3334-8804

www.sunspecial.com.br

TABATEX
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios em geral,
Calandra térmica para sublimação, Calandras, calandras
de acabamento, Correias, Correntes, Cortadeiras, Discos
de fricção, Estamparia, Estamparia Digital, Estamparia por
Sublimação, Esteiras, Fiação, Filtros, Fios, Fitas, Foulard, Giro
Inglês , Guarnições, Impressoras digitais, Lamelas, Lixadeiras,
Lubrificantes, Manchões, Mantas filtrantes, Máquinas de
Corte, Máquinas de Tingir, Máquinas de tinturaria, Máquinas
para Acabamento, Máquinas para fiação, Máquinas
Remalhadeiras, Navalhadeiras, Pentes têxteis, Pinças, Rama,
Remalhadeiras, Secadores, Sistemas CAD / CAM, Sublimação,
Teares circulares, Teares de agulha, Teares de pinça ,
Tecelagem, Tesouras, Tinta para sublimaçao, Tintas, TintaS à
Base Dágua, Tinturaria, Transfers, Vaporizadoras.
Serviços
Venda de peças e acessórios para máquinas para as áreas de
Fiação, Pneumática, Tecelagem, Acabamento e Ráfia; Venda
de Máquinas e equipamentos têxteis; Venda de equipamentos
e acessórios para área de impressão digital.
E-mail: livia.trevisoni@tabatex.com.br
Telefone: 55 19 3475-7757

www.tabatex.com.br

TAKARA
Perfil da Empresa
CASA DE MÁQUINAS TAKARA atua no mercado de máquinas
de costura industriais e equipamentos para confecções há 47
anos, tendo uma grande variedade de peças e acessórios para
máquinas industriais.
Company Profile
CASA DE MÁQUINAS TAKARA has been operating in the
market of industrial sewing machines and clothing equipment
for 47 years, having a wide variety of parts and accessories
for industrial machines.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios em geral,
Aplicadores de tags, Arrematadeira, Cordões, Etiquetas,
Máquinas de cordão, Máquinas de Corte, Máquinas de limpar
tecidos, Máquinas de passar, Mesa de passar, Ribbons,
Sistemas tira-manchas, Tags, Tesouras, Vaporizadoras.
E-mail: mario@takaramaquinas.com.br
Telefone: 55 11 3361-9500 / 55 11 3223-2087

www.takaramaquinas.com.br

TECNOEAS
Perfil da Empresa: A EAS atua no mercado têxtil oferendo
softwares de gestão de tinturaria, acabamento laboratório,
ERP, Cozinhas automatizadas de produtos químicos, corantes
e sal.Além de acessórios eletroeletrônicos e válvulas para
máquinas de tingimento.
Company Profile: EAS operates in the textile market offering
dye, finishing and laboratory management software, ERP,
automated dosing sistems for chemicals, colors and salt.
In addition to electrical accessories and valves for dyeing
machines.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Automação
industrial, Controladores de temperatura, Foulard, Pipetadora,
Softwares, Tingimento, Tinturaria, Válvulas, Dosadora
Volumétrica, Cozinha Automatizada, Receita Inteligente.
Products: Dosing sistems, Smart Recipe.
Serviços: Assessoria técnica para tinturarias e acabamentos
têxteis. Serviço técnico em produtos EAS, válvulas Italvalvole
e em automações em geral.
Services: Technical advice for dyeing and textile finishing.
Technical service in EAS products, Italvalvole valves and in
general automations.
Telefone: 55 47 3355-5155
E-mail: fmodesti@escarre.com

www.escarre.com

TECNOVE
Produtos
Aplicadores de tags
Apliques
Batedores de Pasta
Batedores de Tinta
Mesa Térmica
Polimerizadeiras
Prensas

Telefone: 55 47 3336-0965
E-mail: compras@tecnove.com.br

TEXTILCOLOR
Perfil da Empresa
Nos destacamos pelo
desenvolvimento, fabricação e
distribuição de auxiliares têxteis,
corantes e pigmentos, com alta
competência e assessoria técnica
e suporte aos nossos clientes em
todas as áreas de fabricação.
Produtos
Alvejamentos, Amaciante graxo siliconado, Amaciantes,
Antimicrobianos, Anti-quebraduras, Assessoria técnica,
Auxiliares para acabamento, Auxiliares para estamparia,
Auxiliares para lavanderia, Auxiliares para pré-tratamento,
Auxiliares para tingimento, Auxiliares químicos, Auxiliares
têxteis, Aviamentos, Branqueadores ópticos, Detergentes,
Dispersantes, Emulsões, Especialidades têxteis, Espessantes,
Estamparia, Estamparia Digital, Ligantes, Lubrificantes,
Oxidantes, Sequestrantes, Silicones, Tingimento, Tinturaria.
E-mail: mail@textilcolor.ch
Telefone: +4181 786 1111 / +4181 786 1122

www.textilcolor.ch

		 TMX
Produtos
Corantes
Pigmentos
E-mail: marcos@tmx.com.br
Telefone: 55 47 3378-2155

www.tmx.com.br

TOMSIC
Perfil da Empresa: TOMSIC é uma das empresas líderes,
atuante na produção e comercialização de equipamentos
de laboratórios para fiações de algodão, sistemas de
monitoramento da qualidade de fitas e pavios, e sistemas de
autorregulagem para cardas e passadores.
Company Profile: TOMSIC is one of the leading companies,
active in production and marketing of complete laboratory
equipment for spinning mills as well as quality monitoring
system for sliver and roving and autoleveller system for cards
and drawframes.
Lançamentos: Damos especial atenção à disponibilidade à
longo prazo de nossas peças de reposição e ao melhor serviço
pós-venda. Na verdade, a TOMSIC oferece, em muitos países
do mundo, além do representante comercial, também um
serviço pós-venda local.
New Releases: We place a special focus on the long-term
availability of our spare parts and the best after sales service.
In fact TOMSIC company offers, in many countries around the
world, besides the sale’s agent, also a local after sales service.
Produtos: Cardas, Instrumentos de medição, Máquinas para
fiação, Equipamentos de laboratórios para fiações de algodão.
Products: Laboratory equipment for spinning mills, Quality
monitoring system for sliver and roving, Autoleveller system
for cards and drawframe.
E-mail: sales@tomsic.it
Telefone: 0481 882 320 / 0481 882 542

www.tomsic.eu

TOPSUN
Produtos
Abrandadores de Água, Abrasivos, Abridoras de malha,
Abridores de Ourelas e Fusos, Acabamentos para a indústria
têxtil, Acessórios, Acessórios em geral, Acetato para ponteira
de cadarço, Acoplamentos magnéticos, Acumuladores,
Botoeira, Botões, Branqueadores ópticos, Cabine de resinas e
pigmentos, Cadarços, Caixas e Carrinhos para Transporte de
Fios, Caixilhos de alumínio, Calandra térmica para sublimação,
Calandras, calandras de acabamento, Calandras metal-metal,
Calandras para sublimação , Caldeiras, Calibração, Cardas,
Carretéis de urdume, Carros de Transporte, Carros de Urdume,
Carrossel automático para serigrafia, Carrossel mecânico para
serigrafia, Caseadeiras, Catalisadores de emulsões, Central
Termelétrica, Centrifugadoras, Centrífugas, Chamuscadeiras,
Chapas, Cilindros de niquel, Mercerizadeiras, Mesa de corte,
Mesa de enfesto, Mesa Térmica, Mesa vaporizante, Metais,
Nãotecidos, Navalhadeiras, Oleos, Oxidantes, Painéis de
comando , Telas aço inox , Telas de nylon, Termo-tranferência,
termo fixação, Tesouras, Tingimento, Tinta para sublimaçao,
Tintas, TintaS à Base Dágua, Tintas a Base de Silicone,
Tinturaria, Tirantes, Trançadeiras, Transfers, Umidificador,
Urdideiras, Válvulas, Vaporizadoras, Zípers.
Telefone: 55 47 3055-0800
E-mail: robert@topsun.com.br

www.topsun.com.br

A ENERGIA

da sua empresa
merece o melhor.

TOPSUN. Líder com mais de
70% do seu mercado de atuação.
(dados ANEEL 2019).

Sempre que vamos investir em nossa
empresa, buscamos fazer o melhor.
Quando conseguimos economizar mais
com isso, melhor ainda.
O mesmo vale na hora de escolher a
energia do seu negócio.
Fale com a gente.

TOTVS
Perfil da Empresa
Líder absoluta no mercado SMB do Brasil, a TOTVS acredita
no “Brasil que Faz” e apoia o crescimento de milhares de
negócios e empreendedores, de norte a sul do país, para
atender as exigências de 12 setores da economia por meio da
tecnologia.
Produtos
Softwares.
Serviços
É a maior empresa de desenvolvimento de software de
gestão do país, investindo R$ 1,7 bilhão em pesquisa e
desenvolvimento nos últimos 5 anos para atender as
exigências de 12 setores da economia.

Telefone: 55 11 2859-1892
E-mail: bruna.macedo@totvs.com.br

TOYOTA
Perfil da Empresa
Somos uma subsidiária da Toyota Industries Corporation
e atuamos nos segmentos de fiação e tecelagem com
máquinas, peças e serviços para filatórios de anéis,
maçaroqueiras, teares a jato de ar e teares a jato de água.
Produtos
Fiação, Maçaroqueiras, Máquinas para fiação, Tecelagem,
Filatório de Anel modelo RX300, Maçaroqueira modelo FL200,
Tear a Jato de ar modelo JAT810, Tear a Jato de água modelo
LWT810.
Serviços
Fornecemos serviços de assistência técnica, treinamento,
auditoria, montagem e manutenção em máquinas têxteis
Toyota.
E-mail: ariane.sanches@tmtb.com.br
Telefone: 55 19 3645-9910

www.toyota-industries.com

TREMEMBÉ
Perfil da Empresa
30 anos no mercado, atuando na fabricação de produtos
para o segmento têxtil e atua na terceirização de produtos
químicos. Pauta-se nas boas praticas de manufaturas e
gestão com responsabilidade sócio ambiental, baseadas nas
normas Iso 9001 e 14001
Lançamentos
Auxiliares texteis para preparação e acabamentos
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Alvejamentos, Alvejantes
óticos, Amaciante graxo siliconado, Amaciantes, Auxiliares
para acabamento, Auxiliares para estamparia, Auxiliares para
lavanderia, Auxiliares para tingimento, Auxiliares têxteis,
Branqueadores ópticos, Corantes, Dispersantes, Estamparia,
Ligantes, Pigmentos, Tingimento, amaciantes, resinas
acrilicas, emulgadores, detergente. fixador, lubrificantes etc.
E-mail: patrimonio@tiq.com.br
Telefone: 11 12 3601-1128 / 11 12 3607-5258

www.tiq.com.br

TRENDER FASHION
Perfil da Empresa: A TRENDER NETWORK é uma plataforma
que conecta fornecedores de matérias primas têxteis ao
mercado confeccionista através de uma inspiradora vitrine de
produtos, serviços e tendências. Um ecossistema completo
para quem cria e produz moda.
Produtos: Agulhas, Aviamentos, Couro, Denim, Elásticos,
Estamparia, Estamparia Digital, Estamparia por Sublimação,
Etiqueta de cós, Etiquetadoras, Etiquetas, Fios, Fitas, Ilhoses,
Indigo, Linhas, malha em rolo, Malhas, Máquinas a Laser,
Máquinas cós, Máquinas de Bordar, Máquinas de Casear,
Máquinas de Corte, Máquinas de costura, Máquinas de
estampar, Máquinas de passadoria, Máquinas de passar,
Máquinas de serigrafia, Máquinas galoneira, Máquinas Laser,
Máquinas overloque, Máquinas reta, Máquinas transfer,
Máquinas zigue zague, Mesa de corte, Mesa de enfesto, Mesa
de passadoria (Aspirante e soprante), Metais, Papel para
Sublimação, Papel para transfer, Papel tratado para sublimação,
Plotter de impressão Digital, Plotter de impressão sublimática,
Poliamida, Rendas, Ribbons, Sistema de Digitalização de
moldes de papel, Sistema de encaixe automático, Sistema de
modelagem têxtil digital, Softwares, Sublimação, Tags, Tecidos,
Tecidos técnicos, Transfers, Zípers, Plataformas Digitais.
Telefone: 55 47 3321-7817
E-mail: ludmilla@trendernetwork.com

www.trendernetwork.com

TRICOSTURA
Perfil da Empresa: A Tricostura é uma indústria, com mais
de 35 anos de atuação, reconhecida como a maior empresa
do Brasil especializada na confecção de produtos em retilínea
para o setor confeccionista e calçadista.
Company Profile: Tricostura is an industry, with over
35 years of experience, present throughout the country.
Recognized as the largest company in Brazil specializing in
the production of straight line products for the clothing and
shoes industry.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Acabamentos
para a indústria têxtil, Golas, Punhos, Ribanas.
Products: Collars, Cuffs, Ribs.
Serviços: Acabamentos em retilínea para o setor
confeccionista (golas, punhos, ribanas, etc.) e calçadista
(cabedais, tornozeleiras, painéis, etc.).
Services: Straight line finishes for the clothing industry
(collars, cuffs, ribs, etc.) and footwear (upper, anklets, panels,
etc.).
Telefone: 55 37 3216-7550
E-mail: vendas@tricostura.com.br

www.tricostura.com.br

TRIOXYS
Perfil da Empresa
Soluções inovadoras para nossos clientes.

E-mail: comercial@futuraprodutos.com
Telefone: 55 47 3333-0932 / 55 47 3394-5784

www.futuraprodutos.com

TRÜTZSCHLER
Lançamentos
Carda TC19i
Produtos
Cardas
Fiação
Guarnições
Máquinas para fiação
Passadores

Telefone: 55 41 3316-1200
E-mail: fabio.perin@truetzschler.com.br

www.truetzschler.de

UNIFERRO
Perfil da Empresa: Estamos presentes no Brasil desde 1956,
fornecendo produtos de alta qualidade e representando
fornecedores de máquinas e acessórios para fiação,
preparação, tecelagem, tingimento, acabamento e
equipamentos de laboratório.
Company Profile: We are present in Brazil since 1956,
offering high quality products and representing machines
and accessories suppliers for spinning, preparation, weaving,
dyeing, finishing and laboratory equipment.
Serviços: Temos também uma oficina totalmente equipada,
com técnicos treinados para efetuarem reparos mecânicos e
eletrônicos nos produtos vendidos pela Uniferro e também de
outros provedores.
Services: We also have a fully equipped workshop center,
with highly trained technicians for electronic and mechanical
repairs.
Telefone: 55 11 2090-2070
E-mail: uniferro@uniferro.com.br

www.uniferro.com.br

UNIFERRO
Produtos: Anéis para filatórios, Aparelhos para tingir em
Laboratório, Automação industrial, Auxiliares para lavanderia,
Auxiliares para tingimento, Auxiliares têxteis, Balanças de
gramatura, Bobinadeiras, Borrachas para revestimento,
Cones plásticos, Conicaleiras, Detergentes, Foulard, Gaiolas,
Guarnições, Instrumentos de medição, Jiggers, Lavadoras,
Lubrificantes, Maçaroqueiras, Manchões, Máquinas de Corte,
Máquinas de tinturaria, Máquinas para Acabamento, Máquinas
para Fabricar Meias, Máquinas para fiação, Mesa de corte,
Mesa de enfesto, Papel dupla face termo colante, Pipetadora,
Secadores, Vaporizadoras, Agulhas, Acumuladores de Trama,
Anodadores, Bobinas, Centrifugadoras, Desfibradeiras, Dogas,
Giro Inglês, Lamelas, Latas, Paletizadores, Pallets, Recolhedor
de Resíduos, Retorcedeiras, Splicers, Tirantes, Acessórios em
geral, Acumuladores de Trama, Agitador elétrico, Alvejantes
óticos, Aspirador de pó para teares, Assessoria técnica,
Acessórios em geral, Acumuladores de Trama, Alvejantes
óticos, Assessoria técnica, Condicionadores, Desfibradeiras,
Dogas, Giro Inglês , Lamelas, Latas, Lavadoras, Máquinas
ultrassônicas, Gingers; Rolinhos; Máquinas para Confecção de
Mostruários; , Máquinas para Processo de Fibras e Reciclagem,
Veículos elétricos para transporte de cargas; Limpadores
e Embaladores, Tubetes Plásticos; Liços Chatos; Cozinha
Automatizada.
Telefone: 55 11 2090-2070
E-mail: uniferro@uniferro.com.br

www.uniferro.com.br

UNIFI DO BRASIL
Perfil da Empresa
Desde 1999, a Unifi atende o mercado nacional e internacional
de fios multifilamentos de poliéster. Nosso parque fabril
está localizado em Alfenas (MG), sede em São Paulo (SP)
e escritórios em Americana (SP), Belo Horizonte (MG) e
Blumenau (SC).
Lançamentos
Fio reciclado de garrafa PET.
Produtos
Recobridoras, Teares circulares, Teares de agulha, Teares de
crochê, Teares de etiquetas, Tecelagem, Tecidos técnicos,
Tinturaria, Trançadeiras, Urdideiras, Zípers, Antimicrobianos,
Auxiliares têxteis, Aviamentos, Binadeiras, Bobinadeiras,
Conicaleiras, Cordas, Cordões, Elásticos, Enroladeiras,
Especialidades têxteis, Etiquetas, Fiação, Filamentos
sintéticos, Fios, Fitas, Linhas, Malhas, Máquinas de cordão,
Máquinas de costura, Máquinas de crochet, Máquinas de
tinturaria, Teares de agulha, Teares de crochê, Teares de
etiquetas, Tecelagem, Tecidos, Trançadeiras.
Telefone: 55 11 2161-4888
E-mail: marcellahaddad@unifi.com.br

www.unifi.com

USBRA
Perfil da Empresa
A Usbra fabrica há mais de 15 anos agulhas, dogas agulhadas
e esteiras para diversas aplicações da Indústria Têxtil.
Produtos
Agulhas, Correias, Dogas, Esteiras.
Serviços
Manutenção e reforma de esteiras e dogas agulhadas.
Telefone: 55 47 3386-1933
E-mail: usbra@usbra.com.br

www.usbrausinagembrasileiraltda

		USTER
Company Profile
USTER is the world’s
leading provider of quality
management solutions from
fiber to fabric. Uster offers
high-technology instruments, systems and services for
quality control, prediction, certification and optimization in
the textile industry.
Produtos
Nãotecidos; Uster Afis Pro 2; Uster Tester 6; Uster Quantum 4.0.
Services
USTER is not only a synonym for innovative products, but
also a supplier of comprehensive services. These cover the
entire range of Uster textile know-how, which is at the
disposal of customers, helping them to become more efficient
in their process.
E-mail: info@uster.com
Telefone: 0041 43 366 3636 / 0041 43 366 3637

www.uster.com

VENDE MODA
Perfil da Empresa
Plataforma (white label) para vendas de roupas e acessórios
no atacado onde os compradores podem negociar através de
um chat integrado.

Telefone: 55 81 9 9699-8508
E-mail: edrio@vendemoda.com.br

www.vendemoda.com.br

VENETO
Lançamentos
Nesta edição de Febratex, teremos lançamento do processo
de Embossing. Produtos como o Neopatches, Patches com
velcro, Apliques com Gel e Glitter.
New Releases
In this edition of Febratex, we will launch the process of
Embossed Clothing. Products like neopatches, patches with
velcro, appliques with Gel and Glitter.
Produtos
Etiquetas, Tags, Etiqueta de cós, Etiqueta interna, Etiqueta
decorativa, Patch bordado, Patch de Acrílico, Patch em Cordel,
Tag, Guipure, Button, Puxador de Zíper, Passante, Alamar,
Chaveiro e Toy Art.
Products
Waist Labels, Internal Labels, Patch Embroidered, Patch
Acrylic, Tag, Guipure and other options.
E-mail: vendas@veneto.com.br
Telefone: 55 47 3222-9100

www.veneto.com.br

WEKO AMÉRICA
Produtos
Abrasivos, Abridoras de malha, Abridores de Ourelas e Fusos,
Acabamentos para a indústria têxtil, Acessórios, Assessoria
técnica, Abridoras de malha, Acabamentos para a indústria
têxtil, Aplicadores de Resina, Estamparia Digital, Máquinas de
Corte, Máquinas de Tingir, Máquinas de tinturaria, Máquinas
para Acabamento, Máquinas para Acessórios, Máquinas para
coating, Recobridoras, Tingimento, Umidificador, Sistema de
Aplicação de Líquidos.

E-mail: benjamin.ziel@weko.net.br
Telefone: 55 47 3333-1320 / 55 47 3394-7392

www.weko.net.br

WELTTEC
Produtos: Enfestadeira, Ferros de passar, Gravação a
laser, Gravador de telas, Máquinas a Laser, Máquinas cós,
Máquinas de Bordar, Máquinas de Casear, Máquinas de Corte,
Máquinas de costura, Máquinas de Dobrar Bolsos, Máquinas
de enfesto automático, Máquinas de flocar, Máquinas de
gravação a laser, Máquinas de passadoria, Máquinas de
passar, Máquinas de serigrafia, Máquinas de Tingir, Máquinas
de tinturaria, Máquinas elastiqueira, Máquinas fechadeira,
Máquinas filigrana, Máquinas galoneira, Máquinas Laser,
Máquinas multi-agulhas, Máquinas overloque, Máquinas
para Acabamento, Máquinas para Acessórios, Máquinas
para fiação, Máquinas picueta, Máquinas Remalhadeiras,
Máquinas reta, Máquinas sacaria, Máquinas ultrassônicas,
Máquinas zigue zague, Mesa de corte, Mesa de enfesto, Mesa
de passadoria (Aspirante e soprante), Mesa de passar, Mesa
digitalizadora, Mesa vaporizante, Peças em Geral, Pinças,
Platinas, Plotter de impressão Digital, Plotters, Rama, Sistema
de encaixe automático, Sistema de modelagem têxtil digital,
Sistema de Planejador de Enfestos, Sistemas CAD / CAM,
Softwares, Teares circulares, Tesouras.
Telefone: 55 47 2111-2000
E-mail: susana.v@linkcomercial.com.br

www.welttec.com.br

WERKEN
Perfil da Empresa: A empresa Werken trabalha no
desenvolvimento de soluções químicas para a indústria têxtil.
Tem o objetivo de proporcionar ao mercado têxtil processos
inovadores, competitivos, e diferenciados, tudo através de
uma ampla gama de produtos químicos.
Company Profile: Werken works on the development
of chemical solutions for the textile industry. It aims to
provide the textile market with innovative, competitive, and
differentiated processes, all through a wide range of chemicals.
Produtos: Abrandadores de Água, Acabamentos para a
indústria têxtil, Alvejamentos, Alvejantes óticos, Amaciante
graxo siliconado, Amaciantes, Anti-quebraduras, Auxiliares
para acabamento, Auxiliares para estamparia, Auxiliares
para lavanderia, Auxiliares para pré-tratamento, Auxiliares
para tingimento, Auxiliares químicos, Auxiliares têxteis,
Branqueadores ópticos, Colas, Detergentes, Dispersantes,
Emulsões, Engomagem, Enzimas, Especialidades quimicas,
Espessantes, Estamparia, Estamparia Digital, Fixadores,
Floculadores, Fluorcarbono, Lubrificantes, Oleos, Oxidantes,
Produtos auxiliares, Produtos químicos, Sequestrantes,
Silicones, Tingimento, Tinturaria, Umidificador.
Telefone: 55 47 3333-3041
E-mail: fabio@werken.com.br

www.werken.com.br

SUSTAINABLE

VEGAM® SOY

GREEN
WORLD

Amaciante a base de SOJA. Sustentabilidade, maciez
e lisura com excelente custo benefício para todos os
artigos. Substitui acabamentos com silicone.
Venha nos visitar!
Setor 1 • Stand 80/81

+55 47 3333.3041

werken.com.br

WITPAC BRASIL
Lançamentos
NANODIY - é uma técnica
inovadora de transferência
em tecidos 100% algodão. /
WEED-EX - novo método de
recorte em plotter de filme
de poliuretano, dispensando
a depilação.
Produtos
Prensas, Termo-tranferência, Transfers, Corte a laser,
Impressoras digitais, Máquinas Laser, Máquinas transfer,
Plotter de impressão Digital, Prensas, Sistemas CAD / CAM,
Tecidos, Transfers.
Telefone: 55 44 3023-6078
E-mail: andreia@asimat.com.br

www.asimat.com.br

WUPPERTAL
Lançamentos
MEW320I - Com mesa especial,
tímer para acionamento automático,
nobreak, saída especial para tecidos
corrido e peças localizadas.

Telefone: 55 11 4640-1500
E-mail: diretoria@wuppertal.com.br

www.wuppertal.com.br

XH MAR BETHLEHEM
Perfil da Empresa: Industria catarinense fabricante de
equipamentos térmicos de excelência, atuante nos ramos
têxtil, alimentício, papel e celulose, madeireiro, químico e
farmacêutico.
Company Profile: Manufacturer of excellent thermal
equipment, operating in the textile, food, paper and cellulose,
wood, chemical and pharmaceutical sectors.
Lançamentos: Aquecedor de fluído térmico à gás.
Aquecedor de fluído térmico à biomassa. Estufas de Secagem.
Novas grelhas com tecnologia própria para Caldeiras.
New Releases: Gas thermal fluid heater. Biomass thermal
fluid heater. Drying ovens. New grills with proprietary
technology for boilers.
Produtos: Aquecedores, Caldeiras, Estufas de secagem,
queimadores e equipamentos para Beneficiamento de Resina.
Products: Drying ovens, burners and equipment for Resin
Processing.
Serviços:Projeto e fabricação de equipamentos térmicos
geradores de vapor, como caldeiras e aquecedores de fluido
térmico, de acordo com a necessidade de cada cliente.
Services:Design and manufacture of thermal steam
generating equipment, such as boilers and thermal fluid
heaters, according to the needs of each customer.
Telefone: 55 47 3546-1344
E-mail: comercial@xhmarbethlehem.com.br

www.xhmarbethlehem.com.br

YAMUNA MACHINE
Lançamentos
Rama modelo Premium com sistema de circulação de ar Vario
Flow e controle de largura individual por campo.
New Releases
Stenter model Premium with Vario Flow air circulation system
and individual width control per chamber.
Produtos
Acabamentos para a indústria têxtil, Chamuscadeiras, Denim,
Foulard, Jiggers, Lavadoras, Máquinas de tinturaria, Máquinas
para Acabamento, Máquinas para coating, Mercerizadeiras,
Rama, Secadores, termo fixação, Tingimento, Linhas de
Acabamento de Tecidos Denim, Sanforizadeiras, Linhas de
Recobrimento.
Products
Denim Finishing Ranges, Shrinking Ranges, Coating Lines.
Telefone: 55 11 2887- 5957
E-mail: brazil@yamunamachine.com

www.yamunamachine.com

		ZANINI
Perfil da Empresa: A FRANJAS ZANINI é uma empresa no
mercado de aviamentos e acessórios para confecções de Moda,
Decoração, Capotaria, Litúrgica, Indústrias de Brinquedos,
Artesanato entre outros. Com forte presença em Armarinhos.
Company Profile: FRANJAS ZANINI fornece desde o ano de
2000 produtos de alta qualidade, prezando pela inovação e pelo
desenvolvimento constante em parceria com seus clientes.
Lançamentos: Galões , Rendas, Entremeios , Franjas ,
Acessórios plásticos são lançados a cada 2 meses, dando
sempre a oportunidade e criatividade aos nossos clientes para
inovarem ainda mais ao nosso lado.
Produtos: Acabamentos para a indústria têxtil, Tecelagem.
Serviços: A linha de aviamentos, como as franjas de algodão
e viscose, galões, passamanarias, entre outros, se destacam
pela originalidade e alta tecnologia.Acessórios, como ilhós
para cortinaria, terminal, entretela, botões;trazem destaque e
agregam valor.
Telefone: 55 19 3457-3807
E-mail: franjaszanini@franjaszanini.com.br

www. franjaszanini.com.br

ZUSPER
Perfil da Empresa
A Zusper é referência em fabricação de enfestadeiras no
Brasil, por oferecer produtos com tecnologia de ponta
e soluções inteligentes para o setor têxtil. A marca está
presente em outros países, com clientes na América Central,
Europa e Ásia.
Produtos
Mesa de Corte , Enfestadeiras Manuais , Fusionadeira ,
Separadora de Gola Retilínea , Prateleira para Rolos , Prateleira
para Caixas Plásticas, Carrinho Enfestador, Carro para Rolos,
Carro Plataforma, Carro para Caixas, Escada para Prateleiras,
Lixeira para Retalhos, Mesa de Embalagem/Revisão.
Serviços
Há 30 anos no mercado, a Zusper conta com uma ampla
estrutura fabril e equipe técnica, da qual atua na fabricação
de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, como
enfestadeiras, mesas de corte e prateleiras para rolos.
Telefone: 55 47 3332-1207
E-mail:thiago@zusper.com.br

www.zusper.com.br

Há 30 anos,
a maior feira têxtil
das Américas
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ABIMAQ

Av. Jabaquara, 2925
Cep: 04045-902 - Mirandópolis - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: charles.@abimaq.org - Site: www.abimaq.org.br
Telefone: 55 11 5582-6311 - Fax: 55 11 5582-6312

ABTT

Av. Presidente Vargas, 962 sala 1012
Cep: 20071002 - Centro - Rio de janeiro - RJ - Brasil
E-mail: presidencia@abtt.org.br - Site: www.abtt.org.br
Telefone: 55 21 4216-3620 - Fax: 55 21 4216-3620

ASSOCIAÇÃO SELECTIVA MODA

Roberto Ivens,1314 - Sala 18
Cep: 4450-251 - Matosinhos - Portugal
E-mail: serao.manuel@gmail.com - Site: www.selectivamoda.com
Telefone: 351 229 380 610

AUDACES

E-mail: eventos@audaces.com
Site: www.audaces.com
Telefone: 55 48 2107-3737

AVANTI

Avenida Angélica, 688 – 8º Andar – Conjunto 808
Cep: 01228-000 - Santa Cecilia - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: rose.viotto@avanti.ind.br
Site: www.avanti.ind.br
Telefone: 55 11 3298-8484

BAHER

Rua Franz Voles, 740
Cep: 89066-100 - Itoupava Central - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: comercial@baher.com.br
Site: www.baher.com.br
Telefone: 55 47 3221-4440

BG SOLUÇÕES

Rua Lopes Teixeira, 179
Cep: 91380-420 - Jd. Itu - Sabará - Porto Alegre - RS - Brasil
E-mail: paulo@bginfo.com.br
Site: www.bgsolucoes.com.br
Telefone: 55 51 3013-7272

BIANCO

Strada Tagliata, 18
Cep: 12051 0000 Alba CN
E-mail: roberto@dualtech-ltda.com
Site: www.bianco-spa.com
Telefone: 314111

BRAZZOLI

E-mail: paolo.brazzelli@brazzoli.it

CALEMAR

Rua Daniel Imhof, 42 – Sala 01
Cep: 88351-160 - São Pedro - Brusque - SC - Brasil
E-mail: leandro@calemar.com.br
Site: www.calemar.com.br
Telefone: 55 47 3351-3622

CARMELO

E-mail: adriana@carmelocomercial.com
Site: www.carmelocomercial.com
Telefone: 55 11 3222-9566

CENTRIC
COATS CORRENTE

E-mail:erika.fiorelli@coats.com

CORATEX

Rua Margarida Zimmermann, 125
Cep: 89111-094 - Bela Vista - Gaspar - SC - Brasil.
E-mail: fernando@coratex.com.br - Site: www.coratex.com.br
Telefone: 55 47 3397-2255

CORINO MACCHINE
CP8

E-mail: claudemir@previtecnologia.com.br

CSO MÁQUINAS

Rua Dr.Blumenau, nº 6619
Cep: 89086535 - Encano Baixo - Indaial - SC - Brasil
E-mail: vendas@csomaquinas.com.br - Site: www.
csomaquinas.com.br
Telefone: 55 47 3333-6535
INKS
THAT
WORKS

A CP8 é uma empresa com mais de 35 anos de experiencia, que juntamente
com seus parceiros pequisa, desenvolve e destribue soluções sustentaveis e
ecologicamente corretas para o mercado de tintas de vestuário

MODERNIDADE ATÉ NOS PEQUENOS DETALHES
Modernidade até nos pequenos detalhes
com este recurso que as grandes marcas
e grifes já utilizam em suas peças. A
etiqueta tagless dispensa o uso das tradicionais etiquetas de tecido bordadas,
conhecidas pelo incômodo que causam,
principalmente em vestuários do ramo
fitness. Assim é possivel marcar a peça
permanentimente de forma discreta e
contendo todas as informações necessárias da melhor forma.

PRINCIPAIS
VANTAGENS
CUSTO REDUZIDO

Sistema MonoColor Clichê 150x300mm
Área Util de Impressão: 110mm
Copo Tinteiro 130mm com anel tungstênio
Produtividade de 1200 á 1800 peças /h
Peso: 40kg
Consumo de Ar: 60 a 150 L/min.
Energia: 220v-50W

Consumo de energia proximo ao
de uma lampada de 50W
Facil operação
etiquetas com custo baixo

Linha de tintas Base água
ecologicamente corretas sem
solvente para o mercado calçadista

Linha de tintas a base água
ecologicamente corretas, livre de
metais pesados, PVC e Ftalatos
para o mercado textil

ECONOMIA DE TEMPO
Imprima até 1500 peças por hora
Nenhum processo de secagem

MELHOR QUALIDADE
As etiquetas Esticam, não racham
Destorcem ou quebram

linha de tintas base de plastisol
livre de ftalatos e metais pesado
para o mercado textil

CTM

Rua Dr. Antônio Haffner, 60 - Sala 402
Cep: 89036-640 - Água Verde - Blumenau - SC - Brasil.
E-mail:mariana@ctmfios.com.br - Site:www.ctmfios.com.br
Telefone: 55 47 3232-7576

DANITECH SRL

E-mail:leandro@calemar.com.br

DAP AMERICA

5875 Peachtree Ind.Blvd.Suite 220
Cep: 30092-3677 - Norcross - Norcross,Ga 30092-3677 GE
E-mail:luizbianco@dapamerica.com
Telefone:770 446 8162

DATACOLOR

Alameda Rio Negro, 503 - 12° Andar - Sl 1211
Cep: 06454-000 - Alphaville Industrial - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: rlovetro@datacolor.com - Site: www.datacolor.com
Telefone: 55 11 4375-0630

DECAPLAST

Rua Alfredo Safanelli, 190
Cep: 89270-000 - Avaí - Guaramirim - SC - Brasil.
E-mail: rodrigo.comercial@decaplast.com.br
Site: www.decaplast.com.br
Telefone: 55 47 3307-1800

DERBY

Rua Almirante Lobo, 496
Cep: 04212-000 - Ipiranga - São Paulo - SP - Brasil.
E-mail: sidney@derbytextil.com.br - Site: www.derbytextil.com.br
Telefone: 55 11 2061-6103 - Fax: 55 112061-6103

DIGIPRINT

Rua General Flores 572
CEP: 01129010 - Bom retiro - São Paulo - SP - Brasil.
E-mail: mrpinhata@digiprint.eco.br - Site: www.digiprint.eco.br
Telefone: 55 11 3333-3919 - Fax: 55 11 3791-3457

DMP MÁQUINAS

Rua Pedro Alvares Cabral, 63
CEP: 01105-050 - Luz - São Paulo - SP - Brasil.
E-mail: vanessa@diskmaqpecas.com.br
Site: www.diskmaqpecas.com.br
Telefone: 55 11 3315-2222 / 55 11 3311-0651

DVW

E-mail:dvwcorep@gmail.com

ECADE

Rua Elesbão Pinto, 22
CEP: 89036-260 - Velha - Blumenau - SC - Brasil.
E-mail:marcos@ecade.com.br
Site:www.ecade.com.br
Telefone: 55 47 3329-4442

ECCO BOLSAS

Rua Frei Estanislau Schaette, 512
Cep: 89037-000 - Água Verde - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: eccobolsas@eccobolsas.com.br
Site: eccobolsas.com.br
Telefone: 55 47 3209-9999

ECONOMIA SC

E- mail:anadojornalismo@gmail.com

ECOTAG

E-mail: claudia@ecotag.me

ELASFIL

Rodovia Índio Tibiriça - S/N Km 69
Cep: 08630000 - Guaio Suzano SP - Brasil.
E-mail: fernandes@elasfil.com.br - Site: www.elasfil.com.br
Telefone: 55 11 4748-6958

ENTRETEX

Rua Minas Gerais C/ Rio Verde, 334
Cep: 74525-060 - Campinas - Goiânia - GO - Brasil.
E-mail: nilza_hp@hotmail.com
Telefone 55 62 3293-9090

ESCRITÓRIO INDONÉSIA
E-mail: fsin@itpc-sp.org

ETIQUETA CERTA

E-mail: karine@etiquetacerta.com

ETP DO BRASIL

E-mail: financeiro@etpdobrasil.com

EZOK

E-mail: erasmo@ezok.ai

FERRARO SPA

E-mail: leandro@calemar.com.br

FERREIRA & SOEIRO
E-mail: hello@maso.pt

FERROS CONTINENTAL

Rua da Independencia, 805
Cep: 01524001 - Cambuci - São Paulo - SP - Brasil.
E-mail: lincoln@ferroscontinental.com.br
Site: www.ferroscontinental.com.br
Telefone: 55 11 3208-5808

FIORELLA

Av. do Café, 1000
Cep: 18120-000 - Distrito Industrial - Mairinque - SP - Brasil
E-mail: daniela@fiorella.ind.br - Site: www.fiorella.ind.br
Telefone: 55 11 4718-8000 - Fax: 55 11 4718-8006

FISCHERTEC

Heldo Florentino Wan Dall, N°280
Cep: 89117-710 - Belchior Central - Gaspar - SC - Brasil
E-mail:compras@fischertec.com.br - Site:www.fischertec.com.br
Telefone: 55 47 3338-53-47

FREMPLAST

Rua Eduardo Froner, 460
Cep: 07243-590 - Bonsucesso - Guarulhos - SP - Brasil
E-mail: marketing@fremplast.com.br - Site:www.fremplast.
com.br
Telefone: 55 11 2849-6960

FS MÁQUINAS

E-mail: salomao@fsmaquinas.com.br

FUKNIT

E-mail:silveira.textil@hotmail.com

FULL POWER

E-mail: g.wws@icloud.com

G3MR

Rua Heinrich Hemmer, 1475 - Galpão 02
Cep: 89070-000 - Badenfurt - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: vendas@g3mr.com.br - Site: www.g3mr.com.br
Telefone: 55 47 3288-8038

GBL JEANS

E-mail: publicidade@gbljeans.com.br

GRUPO 3DC

Rua Manoel Duarte, 217
Cep: 02756-130 - Limão - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: 3dc@grupo3dc.com.br - Site: www.grupo3dc.com.br
Telefone: 55 11 3932-1106 - Fax: 55 11 2339-1106

GRUPO WBI

Rua General Flores, 290 Conj. 63
Cep: 01129-010 - Bom Retiro - São Paulo - SP - Brasil
E-mail:gerencia@grupowbi.com.br
Telefone: 55 11 3333-0933

GUIA FÁCIL

Av. Marting Luther, 399
Cep: 89012-010 - Centro - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: regiane.daniella@guiafacil.com - Site: www.guiatextil.com
Telefone: 55 47 2102-1010

GUIA JEANS WEAR

Rua Angelina Zarzur, 39
Cep: 07022-140 - Gopouva - Guarulhos - SP - Brasil
E-mail: contato@guiajeanswear.com.br
Telefone: 55 11 2475-1113

HIBRIDO

Rua Henrique Hoffmann, 110
CEP: 88353-135 - Centro - Brusque - SC - Brasil
Site: www.hibrido.com.br
E-mail: manuela@hibrido.com.br
Telefone: (47) 3355-3160

HOOK BORDADOS

Juan Agustin Garcia 2086
Cep: 1405 - Paternal - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
E-mail: hookbordados@gmail.com
Site: hookbordados.mitiendanube.com
Telefone: 4584-9200

IBERLASER MÁQUINAS LTDA

Rua Mafalda Maria Imperato Pinhata, 173
Cep: 13280-000 - Nova Vinhedo - Vinhedo - SP - Brasil
E-mail: financeirobrasil@iber-laser.com
Site: www.iber-laser.com
Telefone: 55 11 9 6499-9311

ICEQ

Rua João Pereira, 80
Cep: 89245-000 - Porto Grande - Araquari - SC - Brasil
E-mail: vendas@iceq.com.br - Site: www.iceq.com.br
Telefone: 55 47 3429-5688

ICLA S/A

Rua Ministro Hipolito, 210
Cep: 07250010 - Jd Aracilia - Guarulhos - SP - Brasil
E-mail: thiago@icla.com.br - Site: www.icla.com.br
Telefone: 55 11 2496-5806

IN FASHION BRASIL

Av. Prado Junior, 48 - Sala 311 - Copacabana - RJ - Brasil
Cep: 22011-040
E-mail: redacao@infashionbrasil.com.br
Telefone: 55 21 3873 4671

INVISTA

Av. das Nações Unidas, 4777 - 16º Andar B
Cep: 05477-902 - Pinheiros - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: marketing.brasil@invista.com
Site: www.invista.com
Telefone: 55 11 2858-8109

ITB MACHINERY INTERNATIONAL SRL

Via Romiglia, 9
Cep: 25050 - Paderno Franciacorta - Brescia - Italia
E-mail: ccominelli@itib-machinery.com
Site: www.itib-machinery.com
Telefone: 0306858500 - Fax: 0306858559

JORIK TÊXTIL

E-mail: rebeca@jorik.com.br

JUPITER COMTEX

E- mail:brazil@yamunamachine.com

K&S TRADERS

E-mail: shazhameed@kandsmachinery.com

KLEIN AUTOMAÇÃO

Rua São Paulo 3251
Cep: 89030-000 - Itoupava Seca - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: financeiro@kleinautomacao.net.br
Site: www.kleinautomacao.com.br
Telefone: 55 47 3323-0470

KRSNA

E-mail: chandreshshah09@gmail.com

LUFTEC

Rua Santa Luzia, 50
Cep: 89052-620 - Itoupava Norte - Blumenau - SC - Brasil
E-mail:peschke@terra.com.br - Site: www.luftec.com.br
Telefone: 55 47 3323-3515

MEGA- MAQUINAS

Rod. SC 444 KM 05 Nº 32
Cep: 88820-000 Primeiro de Maio Içara SC - Brasil
E-mail:caleb@megamaquinas.net.br
Telefone: 55 48 3444-1004

MELUTEX

E-mail:melutex@melutex.com.br

MHM

Rua Carlos Mueller, 150
Cep: 89107-000 - Testo Rega - Pomerode - SC - Brasi
E-mail: karina.maas@mhmbrasil.com.br
Site: www.mhmscreenprinting.com
Telefone: 3395-0450

MJC|TEXTÍLIA

Rua Professor João Arruda, 222
Cep: 05012-000 - Perdizes - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: comercial@textilia.net - Site: www.textilia.net
Telefone: 55 11 3676-1934

M.M. MITU

Telefone: 55 11 8456-3901
E-mail: santoni.massao@hotmail.com
www.santoni.cn
www.jingmeimachinery.com

MULTISTEEL

E-mail: comercial@bombasmultisteel.com

MURATA

Estrada Santa Isabel, 3383 - Bloco A - Km 38,5
Cep: 08599-000 - do Una - Itaquaquecetuba - SP - Brasil
E-mail: luis@muratec.com.br - Site: www.muratec.com.br
Telefone: 55 11 4648-6222

NEUENHAUSER MASCHINENBAU GMBH
Hans-Voshaar-Straße 5 D-49828 Neuenhaus
DE - 813275621 - Alemanha

OURO VERDE

Av. Papa João XXIII, 4584
Cep: 09370-800 - Vila Noemia - Mauá - SP - Brasil
E-mail: pedro@ovchemicals.com.br - Site: www.ovchemicals.com.br
Telefone: 55 11 4232-5777

PERMATEX

E-mail: permatex@permatextextil.com.br

PICOTEX

Rua Prefeito Bernardino Antônio de Souza, 266
Cep: 89110-000 - Bela Vista - Gaspar - SC - Brasil
E-mail: rodrigo@picotex.com.br - Site: www.picotex.com.br
Telefone: 55 47 3397-2526

POÁ AGULHAS

Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, 395 - Sala 303 - Edif. Columbia Center
Cep: 89010-310 - Centro - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: poa.agulhas@terra.com.br
Telefone: 55 47 3322-3318

PUGI GROUP

Via Della Querce 22/24
Cep: 50013 - Capalle - Firenze - Italia
E-mail: a.salvi@pugi-group.com - Site: www.pugi-group.com/it
Telefone: 055898186

QUALITÀ

E-mail: boby@qualitacq.com.br

QUIMISA

Rod. Ivo Silveira, KM 3, n 315
Cep: 88355-202 - Bateas - Brusque - SC - Brasil
E-mail:joao.wehmuth@quimisa.com.br
Site:www.quimisa.com.br
Telefone: 55 47 3251-1010

RATTI

E-mail: sanatex@sanatex.com.br

REVISTA COSTURA PERFEITA

Rua Newton Prado, 333
Cep: 01127-000 - Bom Retiro - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: comercial1@costuraperfeita.com.br
Site: www.costuraperfeita.com.br
Telefone: 5511 2171-9267

REVISTA GF

Rua Delegado Leopoldo Belczak, 324 - Sala 08
Cep: 82800220 - Capão da Imbuia - Curitiba - PR - Brasil
E-mail: editora@grandesformatos.com
Site: www.grandesformatos.com
Telefone: 55 41 3023-4979

REVISTA MULTISERVICIOS

Rua Pichincha 1270 – Código Postal C1249ABB
Cep: 1249 San Cristobal Buenos Aires Argrntina
E-mail: jorge_multi@hotmail.com
Site: www.multiservicios.com.ar
Telefone: 54 11 4308-3853

REVISTA O CONFECCIONISTA

Rua: Alcides de Almeida, 184
Cep: 09715-265 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - Brasil
E-mail: juliocesar@oconfeccionista.com.br
Telefone: 55 11 2769-0399

REVISTA SUCESSO

Rua Poeta Drummond, 180
Cep: 89163-083 - Canta Galo - Rio do Sul - SC - Brasil
E-mail:marcos@sucessosa.com.br - Site:www.sucessosa.com.br
Telefone: 55 47 3525-4584 - Fax: 55 47 3525-4584

REVISTA TECNICOURO
E-mail:karin@ibtec.org.br

REVISTA TÊXTIL

Rua Dr. Albuquerque Lins, 1151 - 2º Andar - Apto 21
Cep: 01230-001 - Santa Cecilia - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: revistatextil@revistatextil.com.br
Site: www.revistatextil.com.br
Telefone: 55 11 3661-5500

RJS

Rua Doutor Nereu Ramos, coloninha
Cep: 89110-110 - Coloninha - Gaspar - SC - Brasil
E-mail: contato@rjscorreias.com.br
Site: www.rjscorreias.com.br
Telefone: 55 47 33323795

SALVADÈ

Via Riccardo Mantero, 3
E-mail: harvitex@terra.com.br

SANATEX

E-mail: sanatex@sanatex.com.br

SANSEI MÁQUINAS

E-mail:mkt@sansei.com.br

SANTANDER

E-mail: caassis@santander.com.br

SÃO ROQUE

Rua Raimundo Correia, 200
Cep: 89032-030 - Passo Manso - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: celina.furtado@roqinternational.com
Site: www.roqinternational.com
Telefone: 55 47 3037-3205

SCHICK BIN

Rua Praga, 237
Cep: 09220-180 - Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Brasil
E-mail: valdir@schickbin.com.br - Site: www.schickbin.com.br
Telefone: 55 11 4461-5868

SEI LASER

E-mail: samia@seilatinamerica.com.br

SILMAQ

Rua República Argentina, 2025
Cep: 89050-173 - Ponta Aguda - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: anderson.lourenco@silmaq.com.br
Site: www.silmaq.com.br
Telefone: 55 47 3321-4444

SINTELLI

E-mail:luiz@cathex.com.br

STAMP

E-mail:pedidos@stampquimica.com.br

STÄUBLI

Rua Henri Dunant, 137 - Conj. D
Cep: 04709-110 - Chacara Stº Antônio - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: b.caumo@staubli.com - Site: www.staubli.com.br
Telefone: 55 11 2348-7400

SWEDISH TEXTILE

c/o Viredo AB Box 55642
E-mail: tmas@tebab.com

TAIHE CHANGDA

E-mail: superai208@hotmail.com

TECHNICAL QUIMICA

Av. Guinle, 1527
Cep: 07221-070 - Cumbica - Guarulhos - SP - Brasil
E-mail: vendas@technicalquimica.com.br
Site: www.technicalquimica.com.br
Telefone: 55 11 2412-0734

TECNOBELT

Rua Bahia, 7515
Cep: 89032-002 - Passo Manso - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: thiago@tecnobelt.ind.br - Site:
Telefone: 55 47 3330-1122

TECTEX

Rua Cisplatina, 622
Cep: 04211-040 - Ipiranga - São Paulo - SP - Brasil
E-mail:sergio@tectex.com.br - Site:www.tectex.com.br
Telefone: 55 11 2271-1626

TEXMAN

Rua João Boemer, 91
Cep: 03018-000 - Brás - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: mauro@texman.com.br - Site: www.texman.com.br
Telefone: 55 11 2694-9399

TRIF

E-mail: vendas@trif.com.br

TRM

Av. Dos Trabalhadores, 1436
Cep: 13323-000 - Jardim Marília - Salto - SP - Brasil
E-mail: sergio@trmtextil.com.br - Telefone: 55 11 4028-9399

UFSC

E-mail:elisa.p.missner@ufsc.br

UNIVERSUL

Rua Peter Wagner, 37
Cep: 89037-180 - Água Verde - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: ivanilde@universultextil.com.br
Site: www.universultextil.com.br
Telefone: 55 47 3037-2746

USE FASHION

Av. Unisinos, 950 - Cond. Padre Rick, sala 410 - Parque
Tecnológico Tecnosinos
Cep: 93022-970 - São João Batista - São Leopoldo - RS - Brasil
E-mail: vanessa.faccioni@usefashion.com
Site: www.usefashion.com
Telefone: 55 51 3550-1088

VALTÊXTIL

Rua Presidente Bento Araújo, 125
Cep: 89031-063 - Salto - Blumenau - SC - Brasil
E-mail: marco@valtextil.com.br - Site: www.valtextil.com.br
Telefone: 55 47 3222-3200

VINIL TRANSFER

E-mail: thiago@viniltransfer.com.br

WIPRIME

Rua Assungui, 310
Cep: 04131-000 - Alto da Mooca - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: maaurelio.acras@uol.com.br
Site: www.wiprime.com
Telefone: 55 11 9 7377-9807

WORLD FASHION

Rua Amaro Cavalheiro, 455
Cep: 05425-011 - Pinheiros - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: comercial@worldfashion.com.br
Site: www.worldfashion.com.br
Telefone: 55 11 5535-7709
Perfil da Empresa: A World Fashion é a revista editada para os
profissionais da moda, com informação, análise do mercado,
tendências gerais de moda, inspiração para vitrines, gestão,
informações das ferramentas do digital/virtual e também o
acesso às variantes do mercado. Variantes do mercado da
moda, uma mídia extremamente útil e necessária para os
profissionais da moda.
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Há 30 anos,
a maior feira têxtil
das Américas

Produto x Fabricante

Neste Setor você confere a lista de
Produtos em Ordem Alfabética com seus
respectivos Fabricantes / Fornecedores.

Informações:

febratex.com.br
Nesta edição, o credenciamento será exclusivamente online, através do site www.febratex.com.br.
Não será permitida a entrada de menores de 14 anos, mesmo que acompanhados dos pais e/ou responsáveis.

