
MUNDOTÊXTIL
Investigação, desenvolvimento e design 

A Mundotêxtil, líder em atoalhados em felpo, aposta na investigação, 
desenvolvimento e design para dar resposta às necessidades dos clientes, 
aliando a inovação dos produtos à melhoria na qualidade de vida e uso das peças 
que desenvolve.
A equipa de I&D procura, todos os dias, soluções inovadoras, sustentáveis e 
diferenciadoras. Como exemplos de excelência têm o R-Vital® Multivitamin, 
acabamento com uma combinação de vitamina E e C e óleo de gengibre que 
fortalecem o sistema imunológico, e CottonX ™ , fio de algodão 100% natural 
com partículas de cobre que ajudam a manter uma pele saudável. 

TÊXTEIS PENEDO
Inspirados por matérias excecionais 

Da roupa de cama aos produtos de mesa e decoração, a elevada qualidade 
dos produtos Têxteis Penedo permitiu consolidar uma posição de liderança 
no panorama têxtil industrial.
Inspirados por matérias excecionais desenvolveram um método de produção 
inovador tornando possível juntar o tecido à cortiça, criando um produto 
flexível, composto por um material natural, oferecendo novas possibilidades 
de utilização. O fio cortiça permite uma versatilidade de utilização onde 
o design assume particular destaque, pois permite adaptar-se a diversas 
indústrias tais como moda, mobiliário, desporto e mobilidade. 

FILSTONE
Naturalidade sólida

Filstone produz e comercializa revestimentos inovadores e sustentáveis. 
STORK (pedra + cortiça) é, disso, um exemplo de excelência. Trata-se de uma 
solução de pavimento e revestimento, que combina as características da 
pedra natural e da cortiça, reforçando e respeitando as propriedades de duas 
das mais nobres matérias-primas naturais portuguesas.
A pedra fica mais leve, maior e oferece melhor eficiência acústica e térmica. 
A cortiça torna-se ainda mais premium e estruturada. Esta mistura permite 
um produto único com elevada leveza, resistência e durabilidade e permite 
inúmeras possibilidades e aplicações. 

BISELARTE
Inovação de Vidro

O BISELARTE Glass Design Group é uma referência no setor do vidro, especializando-
se no vidro decorativo e espelhos de iluminação. Mantém uma aposta permanente 
na inovação, combinando tecnologia, funcionalidade e design.
Os seus dois centros de Inovação e Desenvolvimento, a integração numa rede 
de parceiros científicos e tecnológicos e um sistema de gestão IDI certificado, 
aliados ao seu know-how e flexibilidade de produção, permite-lhe apresentar 
no mercado produtos e soluções diferenciadoras, competitivas e à medida, 
incorporando componentes eletrónicos (sensores, bluetooth, televisão) e 
iluminação LED, bem como diferentes acabamentos com tecnologia laser e 
impressão digital.
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