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Fundada em 1964 a Heliotextil regista mais de 50 anos de existência. Ocupa uma área coberta superior a 
10.000 metros quadrados e emprega cerca de 100 trabalhadores. Detém um laboratório próprio e um 
sistema de controlo de qualidade certificado pelas normas ISO 9001-2000 e os seus produtos respeitam as 
normas “Oeko-Tex Standard 100” - nível 1 (garantia de não utilização de substancias nocivas á saúde 
humana, mesmo para bébés).

A HELIOTEXTIL, S.A. é uma empresa industrial 
Portuguesa localizada na cidade de São         
João da Madeira, detendo como actividade a 
Criação, Desenvolvimento, Produção e    
Comercialização de soluções em materiais 
têxteis, desde acessórios, tais como Etiquetas, 
Fitas, Elásticos, Packaging e Transferes de 
aplicação a quente, a diversos produtos de 
têxteis personalizados que constituem a            
sua oferta HELIOPromo dedicada ao sector           
promocional e que constitui o foco da presente 
apresentação.

®

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
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CONCEITO DE OFERTA HELIOPROMO
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A marca HELIOPromo   traduz a oferta da Heliotextil no segmento de produtos têxteis promocionais, 
destinados essencialmente a Clientes Corporativos, empresas de Brinde Publicitário ou ligadas à    
Publicidade e Marketing, assim como empresas de Organização de Eventos e no domínio do                       
licenciamento de marcas - merchandising.

Os produtos que integram esta categoria de oferta de têxteis promocionais são os seguintes:

a) Fitas de Pescoço (Lanyardsmania e Soluções ID)

b) Fitas de Pulso (ID Bracelets & Bracelock  )

c) Cachecóis e Companhia (Scarves&Co.)

d) Diversos Acessórios (Mixed Merchandising) 

e) Produtos Têxteis Personalizados (Custom Textiles)

®

®

®



APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
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A marca HELIOPromo   traduz a oferta da Heliotextil no segmento de produtos têxteis promocionais, 
destinados essencialmente a Clientes Corporativos, empresas de Brinde Publicitário ou ligadas à    
Publicidade e Marketing, assim como empresas de Organização de Eventos e no domínio do                       
licenciamento de marcas - merchandising.

Os produtos que integram esta categoria de oferta de têxteis promocionais são os seguintes:

a) Fitas de Pescoço (Lanyardsmania e Soluções ID)

b) Fitas de Pulso (ID Bracelets & Bracelock  )

c) Cachecóis e Companhia (Scarves&Co.)

d) Diversos Acessórios (Mixed Merchandising) 

e) Produtos Têxteis Personalizados (Custom Textiles)

a) Fitas de Pescoço (Lanyardsmania e Soluções ID)

As fitas de pescoço, fitas porta-chaves, fitas de identificação ou mesmo o cordão para crachá, todos são 
nomes pelos quais é conhecido o LANYARD. Normalmente utilizado ao pescoço, o Lanyard representa um 
elemento de grande visibilidade para as marcas e que se assume como um brinde muito popular e útil, desde 
logo por permitir suportar uma identificação, mas igualmente como porta-chaves, porta-copos, etc.

Modelos

Fita Mini Fita Porta-chaves

Fita U Mini Fita U Cordão
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A grande diversidade de materiais disponibilizados, representam todos eles capacidades internas de 
produção, permitindo uma rápida adaptação do produto ao desejo do cliente. 

APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Qualidades

Classic // 15,20,25mm Aristocrate // 15,20,25,30mm Bold // 15,20,25mm Metro // 15,20mm

Peach // 15,20mm SDigital // 15,20,25mm Transprint // 20,25mm Face // 10,15,20,25mm

Twice // 15,20,25,30mm Metal // 15,20,25,30mm Plus // 20,25mm Strong // 15,20,25,30mm

Double // 20,25,30mm Special // 10,15,20,25mm Stretch // 15,20,25mm Puma // 15,20,25mm

Neo // 15,20,25mm Cork // 15,20mm Eco // 20mm Cotton // 15,20mm

Fringe // 20mm Regular // 10mm Round // 5,10mm Smooth // 10mm



Specials [ ... ]

Meter Lanyard // Fita Métrica Rescue Team // Refletor Stars // Fosforescente

A organização da oferta com acessórios sempre disponíveis em stock, assim como a elevada capacidade 
produtiva instalada, garantem um prazo de entrega rápido, factor indispensável ao sucesso das campanhas 
dos nossos clientes.
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APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Acessórios [ ... ]

M100-5/10 M900-20 M200-30 M300Light-7/10 M300-7/10 M1100-5/10 MI3020-10 M600-20

MI3020-15 MI3050-15 M700-6 MI3040-20 AR300-20 AR200-22 AR100-30 FV100B-20

FV200B-20 FV200T-30 FV600B-25 FV600T-25 FV500B-25 FV700M-15 GUN FVS100-25 FV400B-25

FVS200-20 FVSI410-20 FVSI400-4 REM200-5 REO100-5 PT200-10 PT400 PT300

PO100 AB100 ASS RED CLIP 100-15 CLIP 200 GRAFETA CLIP R100B IAA 100



Porta-Cartões

BR 100 // Rígida BPI 400 // Flexível BPI 500 // Flexível BPI 600 // Flexível BPI 700 // Flexível
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APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

BPI 800 // Flexível BRI 1100 // Rígida BRI 1200 WHITE // Rígida BRI 1200 BLACK // Rígida BRIV 1000 // Rígida

BSRI 1300 // Rígida BRI 2000 - 2 cartões // Rígida BRI 2100 - 2 cartões // Rígida BRI 5000 - 5 cartões // Rígida

Licenciados



Integramos na componente de identificação associada ao lanyard a oferta de soluções em cartões (de   
identificação, RFID, Contact Chip, etc.) e serviços de personalização assim como a sua codificação. 

A marca própria Lanyardsmania  traduz o nosso profissionalismo nesta gama de produtos, disponibilizando 
um site que permite a compra online de lanyards. Desde os mais simples, disponíveis em stock, aos mais 
complexos, com o simulador que permite a criação do lanyard personalizado. O nosso simulador  
orgulha-nos pela capacidade de permitir construir o lanyard rapidamente (em diferentes tipos de fitas e 
acessórios) visualizando-se o resultado da simulação assim como o preço.

®

APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

07



b) Fitas de pulso (ID Bracelets)

As fitas para o pulso constituem uma solução económica, de mass marketing, que permitem transmitir uma 
mensagem, promover uma marca, controlar acessos ou marcar um acontecimento ou evento.
Para cada uso propomos uma solução adequada. 

As qualidades de fitas mais comuns são:
 • Fitas em tecido colorido (tipo “Sr. do Bonfim”), com grande variedade de cores em stock;
 • Fitas tecidas bordadas para concertos e eventos.

Além destas qualidades dispomos de outras possibilidades como fitas de cortiça, fitas com reprodução de 
imagens fotográficas (sublimadas) além de muitas outras. 

Qualidades

Light // Light Colour Ribbon // 8,10,12,15,20mm Strong // Dark Colour Ribbon // 8,10,12,15,20mm SDigital // Photographic Reproduction // 15,20mm 

Cork // Cork Ribbon with Fabrick Back // 10,12,15,20mm Face // Single Face High Definition // 10,12,15,20mm Twice // Double Face High Definition // 10,12,15,20mm 

APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
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As fitas podem ser fornecidas com sistemas de fecho, com mais ou menos funcionalidades.
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APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Argola Metálica // Solução sem segurança;
segura pouco a fita.

Peça Plástica em Tubo // Solução de segurança
baixa; segura razoavelmente a fita.

Peça em Alumínio // Boa solução de segurança 
e inviolabilidade, mas pouco prática uma vez que
necessita de alicate e operação de lacre.

Peça Plástica para Fita Perfurada // Bom grau
de segurança e inviolabilidade, distingue-se pela
elegância e dificuldade técnica de fabrico.

Sistemas de Fecho (Tradicionais)

7,5mm

09mm

12mm

10mm

11mm

11mm

09mm

09mm



Fecho personalizável e com interior metálico Disponível em diversas cores
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APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

A solução de fecho que consideramos                
ser a mais moderna e inovadora é o nosso               
Bracelock que é propriedade intelectual da 
Heliotextil e distingue-se pela sua ergonomia, 
estética e excelente funcionalidade inviolável 
com interior metálico.

A utilização de sistemas de controlo de acessos 
invioláveis utilizando fitas é assim melhorada 
com o nosso sistema de segurança Bracelock  . 

®

®

A solução Bracelock  distingue-se igualmente por disponibilizarmos diversas cores em stock (Preto, 
Branco, Vermelho, Laranja, Verde Claro, Verde Escuro, Azul Claro e Azul Escuro) e além disso permitir a 
reprodução de qualquer cor pretendida. Outro elemento inovador é a possibilidade de personalização 
com marcação em molde e a partir de quantidades mínimas bastante razoáveis.
As fitas estão na moda!

®

16mm

16mm
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c) Cachecóis e Companhia (Scarves&Co.)

O cachecol é reconhecido como um acessório associado ao fenómeno desportivo, nomeadamente o futebol. 
Estamos vocacionados para as grandes produções mas especializamo-nos igualmente nas pequenas e 
médias produções. 

Disponibilizamos desde cachecóis em acrílico e poliéster realizado em teares  jacquard (mais tradicional 
e para tiragens médias e grandes) aos cachecóis sublimados que permitem uma grande versatilidade em 
pequenas e médias produções e a reprodução de imagens de alta qualidade, mesmo fotográficas. 
O cachecol sublimado permite uma grande versatilidade em desenhos e rapidez de entrega desde que 
o ficheiro com o desenho esteja pronto e com qualidade, sendo uma boa solução para eventos de pequena 
e média dimensão.

Qualidades

Jacquard Malha // Baixa Definição Jacquard Tecido // Alta Definição Supreme // Impressão Fotográfica de Alta Resolução
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APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS



Dispomos igualmente de ofertas mais exclusivas como é o caso de faixas e écharpes (em tecido muito fino 
e leve) reconhecidamente para um uso mais feminino e distinto. Realizamos pequenas séries reproduzindo 
obras de artistas ou imagem corporativa mais exclusiva.

Faixas, Lenços e Écharpes

Bandanas // Tubo em malha personalizado que se pode usar de variadíssimas formas.
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APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS



d) Diversos Acessórios (Mixed Merchandising)

Crachás em tecido Arnés Porta-Ski

Cintos Personalizados // Três medidas de 
largura e opções de fivelas. Sistema inovador
com ponteira no próprio tecido.

Fitas para Malas // Com fivela simples ou com 
código.
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Elásticos de Pulso, Cabeça e Braços Fitas para Chapéus

Fitas para Presentes e Embalagens Porta-Chaves com Enchimento // Em diversos
formatos
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APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS



Etiquetas Transferes

Panos Limpeza

15

APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Emblemas

Marcadores de Livros em Tecido Fita Porta-Toalha, entre outros.

Mangas de Braço // Porta-telemóvel para 
corrida

Elásticos em Argola // Para fechar agendas, 
capas ou embalagens



e) Têxteis Personalizados (Custom Textiles)

Nos produtos têxteis personalizados, a nossa especialização encontra-se na personalização de qualquer 
produto têxtil, desde a normal t-shirt ou boné, a aventais, sacos e bolsas, etc. 

T-shirts T-shirts
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APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Bonés e Chapéus Aventais



Conhecemos o mundo dos produtos têxteis, detendo parcerias não apenas com empresas que dispõem 
de vastas colecções em stock (em vários modelos e cores) mas também com fabricantes de vários domínios 
do têxtil, com diferentes especializações, permitindo-nos desenvolver projectos por medida para o nosso 
cliente. 

Toalha Lenços

Equipamentos Desportivos
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Outros

APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS



Dispomos de um centro de excelência para a personalização de produtos têxteis, utilizando técnicas de 
impressão serigráfica, transferes ou sublimação. Desta forma, adaptamos a melhor solução de 
impressão aos materiais a personalizar, garantindo-se um resultado final sempre com grande qualidade. 

Transferes // Sequência de aplicação.

Transferes RTR // Sequência de 
aplicação de transferes em rolo.

Processo de Sublimação // Esquema.
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SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO

PA
PER

FA
BRIC





HELIOTEXTIL
ETIQUETAS E PASSAMANARIAS, S.A.
Rua dos Combatentes do Ultramar - P.O.Box 467
3701-914 S. João da Madeira - PORTUGAL
Tel.: +351 256 201 100 - Fax: +351 256 832 824
geral@heliotextil.com - www.heliotextil.com
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