


As iniciais da empresa são a chave da sua política:

• SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

• SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

• SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO

PRODUÇÃO

O nosso sistema de produção permite-nos produzir uma combinação variada de modelos vs diferentes 
tecidos em quantidades pequenas. Produzimos a peça única. Aos nossos colaboradores tem sido fa-
cultada formação contínua, quer no âmbito técnico e tecnológico quer no âmbito organizacional.
Para determinados serviços, como lavagens, fazemos parcerias com empresas que garantem a quali-
dade final pretendida, evitando assim custos fixos que onerariam o nosso custo minuto. 
Temos apostado neste últimos anos num sistema informático integrando as várias fases do processo 
que garanta informação detalha do estado de cada encomenda e uma análise de custos.
Estamos abertos às novidades, tendências e desenvolvimentos quer dos nossos Clientes quer da 
fileira do Têxtil e Vestuário.

A CADA CLIENTE OS SEUS MODELOS E ESTILOS.

 



SERVIÇOS
• Armazenamento Inventariado de materiais;
• Distribuição loja a loja de encomendas agrupadas;
• Monitorização de Serviços aduaneiros;
• Pesquisa e Compra de Materiais (Tecidos e 

Acessórios personalizados)
• Desenvolvimento de Produto:

- Estruturação de Colecções
- Modelagem (Digitalização, Graduação e Impressão)
- Produção de Protótipos e Amostras

• Produção:
*Corte / Confecção / Acabamento e Embalagem

• Outros: 
*Lavagem
*Bordados
*Estampagem

PRODUTOS

• Camisas para homem, senhora e criança:
- Em série, à medida ou personalizadas

• Boxers
• Pijamas



A Santos Camiseiros, Lda foi constituída em 1992. Mas teve origem nas décadas de conhecimento 
e sonho do Seu Fundador e numa empresa em nome próprio que iniciou com actividade comercial 
em 1987 e com a unidade de produção a laborar desde 1988.

Apesar de ser uma empresa de raiz familiar, que mantém os princípios basilares de sempre, Humil-
dade, Humanismo e Honra, tem uma filosofia progressiva e dinâmica.

A Santos Camiseiros, Lda preserva o seu futuro, valorizando o Cliente e o próprio Património. Tendo 
a dinâmica da mudança como um processo contínuo e irreversível para melhoria.

PROGRESSIVA & DINÂMICA

Rua do Comércio, 488 · 4505-473 LOBÃO

Sta. Maria Feira · PORTUGAL

GPS 40°98‘58.72“N | -8°.48‘18.30“W

T. [+351] 256 915  777 

F. [+351] 256 915 778

E. info@santoscamiseiros.com

Por favor considere as suas responsabilidades ambientais!

 Antes de imprimir o email, pergunte a si mesmo se realmente precisa de uma cópia em papel.

WWW.SANTOSCAMISEIROS.COM


