


Pioneira na produção de tecidos Jacquard para colchas e 
com mais de 100 anos de experiência apoiados numa 
linha de gestão familiar, a Sociedade Têxtil Vital Marques 
Rodrigues, Filhos, SA é uma empresa vertical que ocupa 
um lugar de destaque na produção de malhas e tecidos 
Jacquard para colchões, decoração e têxteis lar (colchas, 
felpos e atoalhado de mesa).

Reconhecida como sendo uma empresa industrial cente-
nária em experiência têxtil mas com um dinamismo 
crescente na inovação e desenvolvimento, procura uma 
melhoria contínua de todos os seus departamentos, 
combinando tradição e mentalidade empreendedora.

A sua missão é levar até si, uma vasta gama de produtos 
inovadores e de alta qualidade a um preço competitivo, 
de forma rápida e segura.

Pioneer in the production of jacquard fabrics for 
quilts and with over 100 years of experience 
supported by a family-run line, the Sociedade Têxtil 
Vital Marques Rodrigues, Filhos, SA is a vertical 
company that occupies a prominent place in the 
production of knitwear and woven Jacquard for 
mattress, decoration and home textiles.

Recognized as a century-old industrial company in 
textile experience but with a growing dynamism in 
innovation and development, in a continuous 
improvement of all its departments, combining 
tradition and entrepreneurial mindset.

Our mission is to bring you a wide range of innova-
tive and high quality products at a competitive 
price, the fastest and safest way.

Sede / Headquarter



Com a inspiração do gabinete de criação mais o 
know-how do nosso laboratório, as coleções 
originais em felpos, colchas e atoalhados de mesa 
podem ser personalizados até ao mais pequeno 
detalhe, sempre com a qualidade e elegância 
habitual da Vital Tecidos.

With the inspiration of the design department plus 
the know-how of our laboratory, the original 
collections for terry towels, bedspreads and 
tablecloths can be customized by you in every 
detail, always with the quality and the usual 
elegance of Vital Tecidos.

Têxteis Lar
Home Textiles

Onde o charme e qualidade se unem para o 
seu bem-estar.
Where the charm and the quality get together 
for your well-being.







Alicerçados em mais de 100 anos de experiência 
no sector e tendo sempre como premissas o 
conforto e a qualidade, a nossa oferta em tecidos 
hoteleiros ajudam a completar de forma exclusiva 
e personalizada a decoração da sua instituição 
para tornar a experiência dos seus hóspedes 
verdadeiramente única.

With more than 100 years of experience and always 
having as premises the comfort and the quality, our 
offer for hotel fabrics help you to complete the 
decoration of your institution exclusively to make 
the experience of your guests truly unique.

Hotelaria
Hospitality

Personalização em forma de requinte
Personalization in the form of perfection



Com os nossos designs modernos e coloridos em 
tecidos jacquard e duplo-jacquard e aliando as 
melhores matérias primas com os acabamentos 
mais recentes, os tecidos da Vital oferecem uma 
excelente sensação de suavidade e conforto de 
forma a proporcionar-lhe um sono mais saudável 
e reconfortante.

With our modern and colorful designs in jacquard 
and double-jacquard fabrics and combining the 
best raw materials with the latest finishings, Vital 
fabrics offer an excellent feeling of softness and 
comfort in order to provide you with the most 
healthy and comforting sleep.

Tecidos de Colchão
Fabrics for mattress

Ajudando-o a sonhar desde 1911
Helping you sleep since 1911
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Rua de Stº Amaro, 510
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Apartado 2062 – 4811 – 909
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W: www.vitaltecidos.com
E: geral@vitaltecidos.com
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