cama, mesa e banho institucional

apresentação da empresa

a empresa
Desde 1993 fornecendo enxoval para o seguimento
institucional (Hospitais, Hotéis e Motéis)

Missão

Fornecer produtos com conforto e qualidade para todos os hotéis e hospitais do país.

Visão
Ser excelência no fornecimento de enxovais para
o seguimento institucional no Brasil, sendo uma das
5 maiores empresas de fornecimento de enxovais
no território nacional.

Valores
Transparência e agilidade no atendimento, empatia
com os clientes e o mais importante, ouvir e sanar
possíveis reclamações.
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produtos
CAMA

CITRINO LISTRADO
Fios: 300 fios/polegada²
Composição: 100% algodão - penteado
Cores: Branco
Descrição: Requinte e maciez com toque diferenciado das fibras mais nobres do
algodão, com construção em cetim, listras em jacquard, proporcionando o máximo em conforto e beleza que valorizam o empreendimento hoteleiro.
Ideal para capas de edredons e sobre lençóis, que podem ser produzidos nas
medidas até 3,00 x 3,00 metros totalmente sem emendas.

CITRINO CETIM
Fios: 300 fios/polegada²
Composição: 100% algodão - penteado
Cores: Branco
Descrição: Requinte e maciez com toque diferenciado das fibras mais nobres do
algodão, com construção em cetim, proporcionando o máximo em conforto e beleza que valorizam o empreendimento hoteleiro.
Lençóis de até 3,00 x 3,00 metros totalmente sem emendas.
CITRINOMAX LISTRADO
Fios: 300 fios/polegada²
Composição: 60% poliéster 40% algodão - penteado
Cores: Branco
Descrição: Requinte e maciez com toque diferenciado das fibras mais nobres do
algodão, com construção em cetim, listras em jacquard, proporcionando o máximo em conforto e beleza que valorizam o empreendimento hoteleiro.
Este produto tem a propriedade de não amarrotar.
Lençóis de até 3,00 x 3,00 metros totalmente sem emendas.
obs: imagens meramente ilustrativas
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produtos
CITRINOMAX CETIM
Fios: 300 fios/polegada²
Composição: 60% poliéster 40% algodão - penteado
Cores: Branco
Descrição: Requinte e maciez com toque diferenciado das fibras mais nobres do
algodão, com construção em cetim, proporcionando o máximo em conforto e beleza que valorizam o empreendimento hoteleiro.
Este produto tem a propriedade de não amarrotar.
Lençóis de até 3,00 x 3,00 metros totalmente sem emendas.
QUARTZO
Fios: 200 fios/polegada²
Composição: 70% algodão 30% poliéster - penteado
Cores: Branco
Descrição: O conforto e maciez do algodão combinados com a resistência do poliéster, transmitem a esse produto alta durabilidade na sua utilização com lavagem
industrial. Por possuir mistura íntima nos fios, não possibilita a formação de “pilling”.
Lençóis de até 3,00 x 3,00 metros totalmente sem emendas.
MISTRAL PLUS
Fios: 200 fios/polegada²
Composição: 50% algodão 50% poliéster - penteado
Cores: Branco
Descrição: O conforto e maciez do algodão combinados com a resistência do poliéster, transmitem a esse produto alta durabilidade na sua utilização com lavagem
industrial. Por possuir mistura íntima nos fios, não possibilita a formação de “pilling”.
Lençóis de até 3,00 x 3,00 metros totalmente sem emendas.
MOSAICO PLUS CETIM
Fios: 220 fios/polegada²
Composição: 100% algodão - penteado
Cores: Branco
Descrição: Requinte, conforto e maciez das fibras mais nobres do algodão, devido sua construção em cetim
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produtos
MOSAICO
Fios: 200 fios/polegada²
Composição: 100% algodão - penteado
Cores: Branco
Descrição: Conforto e maciez com toque diferenciado das fibras nobres do algodão,
resistente à lavagem industrial e excelente durabilidade.
CARRARA
Fios: 180 fios/polegada²
Composição: 100% algodão - penteado
Cores: Branco e Colorido
Descrição: Conforto e maciez com toque diferenciado das fibras nobres do algodão,
resistente à lavagem industrial e excelente durabilidade.
MISTRAL
Fios: 180 fios/polegada²
Composição: 50% algodão 50% poliéster - penteado
Cores: Branco e Colorido
Descrição: O conforto e maciez do algodão combinados com a resistência do poliéster, transmitem a esse produto alta durabilidade na sua utilização com lavagem
industrial. Por possuir mistura íntima nos fios, não possibilita a formação de “pilling”.
MÁRMORE
Fios: 150 fios/polegada²
Composição: 100% algodão - cardado
Cores: Branco
Descrição: Devido ao alto grau de absorção do algodão de fibras mais curtas, confere ao hóspede conforto, com baixo custo de investimento. Possui alta resistência
à lavagem industrial com excelente durabilidade, permitindo a utilização de produtos
alvejantes.
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produtos
CRISTAL
Fios: 150 fios/polegada²
Composição: 50% algodão 50% poliéster - cardado
Cores: Branco
Descrição: Desenvolvido para empreendimentos mais econômicos, buscando conforto com baixo custo. A combinação do algodão e do poliéster proporciona à este
produto alta durabilidade na sua utilização com lavagem industrial, secagem mais
rápida e fácil acabamento em passadoria. Por possuir mistura íntima nos fios, não
possibilita a formação de “pilling”.

MESA
RUBI
Fios: 74 fios/polegada²
Composição: 75% poliéster 25% viscose
Cores: Branco e Colorido
Descrição: Sua construção em panamá é utilizado mundialmente para vestir mesas
de restaurantes com acabamento ideal para toalhas, cobre-manchas e guardanapos.

obs: imagens meramente ilustrativas
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produtos
BANHO
SAFIRA PLUS
Peso: 470 gr/m²
Composição: 78% algodão 22% poliéster
Cores: Branco
Tamanhos:
- Banho
0,70m x 1,40m
- Rosto
0,50m x 0,70m
- Visita
0,30m x 0,40m
SAFIRA EXCELLENCE
Peso: 550 gr/m²
Composição: 78% algodão 22% poliéster
Cores: Branco
Tamanhos:
- Banho
0,80m x 1,50m
- Rosto
0,50m x 0,70m
- Piso (770 gr/m²)
0,45m x 0,72m

obs: imagens meramente ilustrativas
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atuação

- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás

- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Paraná
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Sergipe
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contato

Rua José Torriceli Sobrinho, 63 Centro - Pinhalzinho/SP - BRAZIL
CEP 12995-000

+55 (11) 4018-2260 / Fax: +55 (11) 4018-2501

emotion@dhargovis.com.br

www.dhargovis.com.br
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