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O QUE SOMOS
Fundada em 1921, a Sampedro é a mais antiga empresa têxtil nacional e 
uma das mais antigas do mundo. É uma empresa de referência, um dos 
maiores fabricantes para o setor de têxteis para o lar e hotelaria, reco-
nhecida como uma marca de confiança nos mercados Internacionais 
para onde exporta.
Espalhados um pouco por todo o mundo, entre os nossos clientes 
estão marcas de referência de têxteis para o lar e as mais prestigia-
das unidades hoteleiras para as quais a Sampedro concebe, produz e 
comercializa todo o tipo de artigos para cama, mesa e banho com a 
reconhecida qualidade de quase um século de experiência. Os nossos 
clientes têm acesso a um serviço completo e transversal a todas as 
suas necessidades e exigências – uma das principais vantagens com-
petitivas da Sampedro.
O design exclusivo e o conhecimento de gerações permitem à empresa 
produzir têxteis de elevada qualidade que são responsáveis pela criação 
de relações duradouras e de estreita parceria com os seus clientes.
Com 162 colaboradores e um volume de negócios de 15.000.000,00€, o 
mercado internacional representa 86% das vendas para cerca de 40 países.

SOMOS PME EXCELÊNCIA 
Na sequência da qualidade do seu desempenho e perfil de risco tem-
-lhe sido atribuído sucessivamente desde 2008 o estatuto de PME Líder, 
sendo em 2017 a empresa distinguida como PME Excelência 2017.

MISSÃO – Ser reconhecida como empresa de referência no setor, 
próxima dos seus clientes, atingindo um crescimento sustentável.

VISÃO – Superar as expectativas dos clientes, oferecendo as 
soluções mais inovadoras tecnologicamente, criando um pro-
duto único. Ser parte integrante do negócio dos seus clientes, 
desenvolvendo relações duradouras. 

VALORES 
História: Representa o trabalho efetuado e o sucesso alcançado. 
Inovação: Novidade e mudança constante, procurando sempre 
as soluções mais avançadas.
Pessoas: O produto final é o resultado entre a nossa equipa, 
clientes e fornecedores.
Paixão: Paixão pelo têxtil e por fazer acontecer.

O QUE FAZEMOS
A empresa destaca-se ao desenvolver uma vasta gama de artigos em 
cama, desde tecidos lisos, a dobbies, jacquards, estampados, fios tintos 
e colchas em diferentes qualidades e composições. Desenvolvemos 
também atoalhado de mesa e toalhas de banho, permitindo aos nos-
sos clientes comprar uma vasta gama de produtos no mesmo fa-
bricante. Isto pode ser alcançado com quantidades mínimas muito 
competitivas, sendo o nosso obejctivo principal fornecer aos nossos 
clientes produtos e colecções de alta qualidade.

COMO FAZEMOS
O processo produtivo da Sampedro é vertical a partir do fio.

CONHEÇA MELHOR TODO O NOSSO PROCESSO

GABINETE DE DESIGN – Conceção e desenvolvimento ba-
seados nas últimas tendências. Equipado com um dos mais so-
fisticados softwares de criação.

PREPARAÇÃO À TECELAGEM – Nesta secção são produzidas 
as teias que mais tarde, durante a tecelagem, vão dar origem aos 
tecidos. Está equipada com 2 urdideiras seccionais, 1 urdideira 
direta, 1 engomadeira e bobinadeiras.

TECELAGEM – É aqui que é produzido o tecido. Inserida num 
edifício construído de raiz para o efeito, dispõe de um parque 
de 60 máquinas repartidas por 25 teares jacquard, 35 teares de 
maquineta. Está dotada de um sistema online para controlo e 
monitorização da produção que permite controlar em tempo 
real o desempenho da secção.

REVISTA EM CRU – Esta secção de apoio à tecelagem permi-
te detetar possíveis defeitos ainda numa fase inicial do processo 
produtivo, possibilitando assim a sua correção no tear. Nesta 
fase a revista é feita manualmente.

BRANQUEAÇÃO E TINTURARIA – Secção equipada com 
um conjunto de máquinas que permitem uma grande flexibi-
lização de processos e operações de tratamento prévio e tin-
gimento. Temos capacidade para a realização de tingimento de 
fio em bobines cruzadas, felpos e tecidos em esgotamento ou 
semi-contínuos. Equipada com uma gaseadeira Osthoff, uma 
máquina de lavar e uma máquina de mercerizar Benninguer e 
1 Foulard de tingimento Kusters. Quatro Jetts de diferentes 
capacidades Thies, Norfil e Meit e quatro autoclaves das marcas 
Thies e Pimatex. Temos ainda 3 Jiggers Norfil.

ESTAMPARIA – De forma a poder oferecer aos seus clien-
tes mais exigentes uma grande diversidade de estampados a 
Sampedro dispõe de uma máquina de estampar rotativa com 
8 cores da marca Regianni, e uma máquina de estampar plana.

ACABAMENTOS – Aqui conferimos aos tecidos os acabamen-
tos funcionais necessários para alcançar os requisitos do Cliente.  
Estes acabamentos são conseguidos através de distintos proces-
sos químicos ou físicos:

› Ramula (Babcock) para secagem, acabamento químico, 
termofixação de acabamentos e estabilização dimensional.
› Sanfor (Cibitex) para estabilização dimensional mecânico do 
tecido no sentido da teia, melhoria do toque e cair dos tecidos.
› Tumbler (Pentek) para melhoria do toque e volume no felpo, 
melhoria do toque e conferir um aspeto mais relaxado do tecido.
› Calandra (Kleinewefers) Processo mecânico de melhoria 
do toque e brilho.

REVISTA FINAL – Assegura que todos os artigos produzidos 
e acabados na Sampedro sejam submetidos a um rigoroso 
controlo que garante o seu grau de conformidade. Todos os 
defeitos serão aqui assinalados. O tecido é 100% inspecionado.

DEPARTAMENTO DA QUALIDADE – O departamento da 
Qualidade tem como objetivo garantir e acompanhar o cumpri-
mento das políticas e objetivos definidos pela organização, mo-
nitorizar, garantir e assegurar a conformidade dos produtos de 
acordo com os requisitos dos clientes. A Sampedro é uma em-
presa certificada com o Sistema de Gestão da Qualidade segun-
do as normas ISO 9001:2000, Oeko-tex Standard 100,  SMETA. 
Somos membros da BCI (Better cotton initiative),

CONFECÇÃO – Na Sampedro são essencialmente realizadas 
as operações de corte para posterior confeção. Dispomos de 
cinco máquinas de estender e corte, três automáticas das mar-
cas Magetron, Gerber e Caron Lion, e duas manuais. O parque 
de máquinas de costura permite a realização de amostras e pe-
quenas encomendas. Depois de confecionadas, todas as peças 
são inspecionadas antes de embalar.

Parque industrial com 28000m2 


