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QUEM SOMOS
Somos um grupo português, 
com mais de 30 anos 
de experiência que se 
dedica à comercialização e 
desenvolvimento de soluções 
para a indústria de confeções.
Nos últimos anos apostámos 
também numa forte 
componente de consultoria 
e formação, tendo clientes e 
centros de desenvolvimento 
em todo o mundo.
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Assessoria

Seja qual for o 
segmento, antes de 
comprar qualquer 
produto, consulte os 
nossos especialistas e 
conheça as melhores 
soluções para equipar 
de forma adequada 
e produzir com a 
máxima eficiência.

Assitência técnica

A nossa equipa 
técnica é formada 
por profissionais 
especializados e 
certificados, treinados 
para ajudar todos 
os tipos de clientes, 
de costureiras 
a empresários, 
oferecendo soluções 
personalizadas para 
melhorar ao máximo, a 
eficiência e o potencial 
das máquinas.

Garantia

Asseguramos a 
garantia das máquinas 
que comercializamos, 
contando com uma 
equipa de técnicos 
especializados, de 
modo a corresponder 
às exigências dos 
clientes.

Peças & acessórios

Para que as máquinas 
de costura não 
parem, ou para 
que elas voltem a 
produzir, possuímos 
um departamento de 
Peças e Acessórios 
originais, além de 
centenas de outros 
itens para as mais 
conhecidas marcas de 
máquinas do mercado.
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SOLUÇÕES PARA COSTURA
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Comercializamos e 
desenvolvemos todo o tipo de 
soluções para costura.
Tendo em conta as 
necessidades gerais ou 
específicas de cada cliente, 
temos uma equipa de 
especialistas habilitados 
para desenvolver soluções 
específicas à medida do 
cliente.
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SALA DE CORTE
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Oferecemos a maior e mais 
moderna gama de soluções 
para a sala de corte. 
Vários modelos de sistemas 
de carga e manuseio de 
rolos, carros de estender 
automáticos, mesas, 
rotuladores, máquinas 
de corte automático com 
diferentes espessuras de 
colocação, de 2,5 a 9 cm e 
plotters. 
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SOLUÇÕES PARA COLADOS
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Comercializamos máquinas de 
colagem a quente para roupas 
e acessórios.
Um procedimento inovador 
que, em comparação com a 
costura adesiva tradicional, 
confere à peça maior conforto, 
limpeza e impermeabilidade.
As peças de vestuário obtidas 
por colagem a quente são 
particularmente adequadas 
para atividades desportivas.
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ACABAMENTOS
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Comercializamos máquinas 
de passar roupa profissionais 
para a indústria de vestuário 
e moda. Cada máquina é 
personalizada de acordo com 
as necessidades do cliente. 
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CONSULTORIA
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Aprenda a 
transformar a 
sua empresa 
usando a 
filosofia Lean

A  FILC® através do seu serviço FILC® Lean 
ajuda as empresas a alcançar a excelência 
operativa, eliminando o desperdício, 
agilizando o fluxo, melhorando o desempenho 
e, consequentemente, a qualidade dos 
produtos e serviços.
Desde o desenvolvimento e implementação 
de estratégias Lean até à análise de processos 
de trabalho e solução de problemas, podemos 
trabalhar com equipas das empresas para 
ajudar a melhorar o desempenho e gerir o 
crescimento.

Serviços e Apoio

Desde empresas com problemas 
de produção até empresas que 

enfrentam decisões críticas sobre 
como avançar, o FILC® Lean pode 

fornecer o nível certo de formação 
e apoio para ajudar a alcançar o 

próximo nível.
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CONSULTORIA
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A indústria têxtil é tradicionalmente associada a altos níveis de inovação e 
diversas aplicações industriais. Para ter sucesso nesta área competitiva, é 
necessário ser flexível às rápidas mudanças que a caracterizam. 

A FILC®, com mais de 30 anos de experiência na indústria têxtil em todo o 
mundo, fornece soluções completas, abrangendo todo o ciclo de negócio 
do processo têxtil.

Como consultora de gestão experiente no mundo de têxteis e vestuário, 
a Filc auxilia os seus clientes na formulação e implementação de 
estratégias de investimento, pesquisa e desenvolvimento. A nossa equipa 
tem a experiência necessária para fornecer consultoria oportuna, com 
conhecimento e perspicácia para projetos, operações, pesquisa e marketing 
no setor têxtil. 

Os nossos serviços incluem:
• Operações de fabrico
• Análises de Eficiência
• Racionalização
• Planeamento de fábrica
• Organização de produção
• Coordenação e 

monitorização logística



Rua da Recta de Gomil n.º 354, pavilhão B2
Frazão

4595-144 PAÇOS DE FERREIRA
PORTUGAL

Tel. +351 255 100 117 • E-mail: info@filc.pt

www.filc.pt


