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HISTÓRIA

Fundada em 1976, ao longo de sua história a Venesa Têxtil vem se destacando ano a ano por sua qualidade, agilidade 
e inovação. Não foi a toa que fomos uma das primeiras indústrias têxteis do Brasil a produzir os lençóis em malha, bem 
como a primeira a lançar os lençóis em malha embalados individualmente “em rolinho” produto que hoje é copiado 
pela grande maioria dos concorrentes. 

No segmento Institucional, produzimos de forma indireta para grandes distribuidores do segmento há pelo menos 5 
anos. Neste período aprendemos e estudamos o mercado Institucional, entendendo suas necessidades tais como, ta-
manho, cores, e concorrentes com suas defi ciências e diferenciais.  

Buscamos trazer a nossa qualidade e prestação de serviço já conhecida no varejo para o mercado Institucional, nas-
cendo assim no ano de 2013 a Venesa Proftel, onde com o período de aprendizado, desenvolvemos quatro coleções 
na linha de banho, composta por diversos tamanhos e pesos com designers modernos, além de uma linha de cama. 

O nosso grande objetivo é contribuir para que nossos clientes conquistem e fi delizem seus hóspedes, proporcionando 
conforto e maciez quer seja numa ducha agradável e um descanso relaxante depois de um intenso dia de trabalho, ou 
na sua recuperação após uma cirurgia, ou ainda em momentos prazerosos com a pessoa amada. 

Aliamos tudo isso a durabilidade que o mercado necessita, seja pela construção e composições dos produtos que com-
põem o nosso mix. Já estamos contribuindo para consagradas redes hoteleiras e hospitalares, bem como em grandes 
lavanderias industriais, da mais alta exigência nos quesitos qualidade e durabilidade.  

Contamos com uma equipe de representantes preparados para atendê-los da melhor forma possível. 

INÍCIO



Coleção Dália

Tamanhos:
Toalha Banhão 0,86 x 1,68 600g/m²
Toalha Rosto 0,50 x 0,80 600g/m²

Desenho liso sem barra e dupla costura nas laterais.

Composição:
Geral:   90% Algodão / 10% Poliéster
Felpa: 100% Algodão.

OBS: Produtos desenvolvidos para utilização em lavanderias 
industriais, possuindo maior resistência para suportar as 
constantes lavações.
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Coleção Topázio

Tamanhos:
*Toalha Banhão 0,83 x 1,50 500g/m²
 Toalha Banho 0,75 x 1,50 500g/m²

Toalha Rosto 0,50 x 0,85 500g/m²

Desenho quadriculado nas duas extremidades e du-
pla costura nas laterais.

Composição:
Geral:   90%  Algodão / 10% Poliéster
Felpa:  100%  Algodão
Produzida 100% com fi o tinto

OBS: Produtos desenvolvidos para utilização em lavanderias 
industriais, possuindo maior resistência para suportar as 
constantes lavações.

* Toalha Banhão, também disponível na cor azul 
(área de piscina)
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Coleção Safira

Tamanhos:
Toalha Banhão 0,83 x 1,40 440g/m²
Toalha Banho 0,75 x 1,35 440g/m²
Toalha Rosto 0,50 x 0,80 440g/m²

Desenho em duas listras nas duas extremidades e 
dupla costura nas laterais.

Composição:
Geral:   90% Algodão / 10% Poliéster
Felpa: 100% Algodão
Produzida 100% com fi o tinto

OBS: Produtos desenvolvidos para utilização em lavanderias 
industriais, possuindo maior resistência para suportar as 
constantes lavações.
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Coleção Classic

Tamanhos: 
Toalha Banho 0,70 x 1,40 410g/m²
Toalha Rosto  0,50 x 0,80 410g/m²

Desenho em três listras trabalhadas e dupla costura 
nas laterais.

Composição:
Geral   90% Algodão / 10% Poliéster
Felpa  100% Algodão

OBS: Produtos desenvolvidos para utilização em lavanderias 
industriais, possuindo maior resistência devido a necessidade 
de constantes lavações.
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Toalha para pés Topázio

Tamanhos:
Toalha para Pés 0,50 x 0,80 700g/m²

Desenho quadriculado formando uma moldura e 
dupla costura nas laterais.

Composição:
Geral:   90% Algodão / 10% Poliéster
Felpa:  100% Algodão
Produzido 100% com fi o tinto

OBS: Produtos desenvolvidos para utilização em lavanderias 
industriais, possuindo maior resistência para suportar as 
constantes lavações.
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Toalha para pés  Safira

Tamanhos:
Toalha para Pés 0,50 x 0,80  600g/m²

Desenho em moldura composto por duas listras e 
dupla costura nas laterais.

Composição:
Geral   90% Algodão / 10% Poliéster
Felpa  100% Algodão 
Produzido  100% com fi o tinto

OBS: Produtos desenvolvidos para utilização em lavanderias 
industriais, possuindo maior resistência para suportar as 
constantes lavações.
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Toalha para pés  Classic

Tamanhos:
Toalha para Pés 0,50 x 0,70 714g/m²

Desenho em losango seguido de moldura e dupla 
costura nas laterais.

Composição:
Geral   90% Algodão / 10% Poliéster
Felpa 100% Algodão

OBS: Produtos desenvolvidos para utilização em lavanderias 
industriais, possuindo maior resistência para suportar as 
constantes lavações.
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Coleção Safira - Lençóis e Fronhas

Tamanhos:
Lençóis 1,60 x 2,50 1,80 x 2,50 1,80 x 2,80
 2,20 x 2,50 2,50 x 2,80  
  
Fronhas 0,50 x 0,70 

Composição:
Geral 50% Algodão / 50% Poliéster
Percal  180 fi os 

OBS: Produtos desenvolvidos para utilização em lavanderias 
industriais, possuindo maior resistência para suportar as 
constantes lavações.

INÍCIO



Informações extras:

1) Nossas toalhas são produzidas com fi os de algodão misturados com poliéster na estrutura base, o que possibilita 
proporcionar maior durabilidade e reduzir encolhimentos;

2) Felpa sempre 100% algodão, proporcionando conforto, absorção e maciez, contribuindo para o bem estar do seu 
hóspede; 

3) Bainhas laterais confeccionadas com dupla costura, o que proporciona maior durabilidade ao produto; 

4) Toalhas pré-encolhidas, o que contribui para baixíssimo índice de encolhimento; 

5) Nossa linha de cama, mais precisamente a nossa coleção Safi ra, é produzida com fi os mistura íntima, ou seja, trata-se 
de um fi o misto algodão com poliéster que proporciona uma maior durabilidade quando comparado ao puro algo-
dão, porém sem deixar de ter a maciez do algodão, proporcionando conforto ao seu hóspede. Cabe ressaltar que 
esta coleção é um Percal 180 fi os, obtendo um excelente caimento sobre a cama deixando o ambiente ainda mais 
sofi sticado e aconchegante.  Também conferimos ao tecido acabamentos que o deixam mais macio e confortável, 
pois nossa preocupação é dar durabilidade ao produto e contribuir na fi delização do seu cliente.   

Tipos de Personalização:

1) Toalhas com Bordado;

2) Lençóis com Bordado ou Silk.

 OBS: Para ambas as situações, deverão ser enviadas à empresa em meio digital, a logomarca do 
cliente com informações de tamanho e cores para que possamos fazer avaliação de custo, produ-
tividade e tempo de entrega. 
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Rua José Acácio Scandar, 200 | Jardim do Trevo | CEP 14092-360 | Ribeirão Preto | SP
                       Fone (16) 3968-7545

Para sair do modo de apresentação, pressione ESC




