RELEASE PARA IMPRENSA

FALCON TÊXTIL®
EMPRESA ESPECIALISTA EM TECIDOS
ESPORTIVOS INTELIGENTES APRESENTA
LINHA ECOLÓGICA NA FUTURE PRINT
Em sua primeira participação na Future Print, a Falcon Têxtil®, fundada em
2006 por Carlos Antonio de Oliveira, apresenta como destaque a Linha ECO,
lançamento que comprova o compromisso da empresa com o meio ambiente e que vem atender aos anseios crescentes de consumidores cada vez
mais engajados em ações voltadas à proteção do planeta.
Os tecidos da linha ECO são produzidos com matéria-prima sustentável,
mais especificamente, fios reciclados a partir de garrafas PETs.
Segundo Fábio Oliveira, CEO da Falcon Têxtil®, trata-se de um desen- volvimento que exigiu amplo trabalho de pesquisa e inúmeros testes, confirmando a vocação inovadora da empresa no mercado de tecidos esportivos inteligentes – “A Falcon Têxtil® associa processos de pro- dução robustos ao
investimento permanente em pesquisas e tecnologias inovadoras. Este trabalho resulta na produção de tecidos esporti- vos com alto valor agregado e
qualidade premium, que contribuem diretamente para a melhora da performance de atletas e esportistas”.
Além da essência ecológica, a linha ECO mantém todos os benefícios dos
tecidos premium das demais linhas da Falcon, como a beleza das tramas,
toque macio, bom caimento e alta aceitabilidade à sublimação.
O portfólio de produtos da Falcon Têxtil® é composto pelas Linhas ECO, Active Life, Jacquard, Telas e Basic. Todos os tecidos são produzidos a partir
de várias tecnologias combinadas, com destaque para a Falcon Dry®, res
ponsável por garantir a rápida absorção do suor, preservando a sensação
de roupa seca e um maior equilíbrio térmico. Isso se traduz em muito mais
conforto no momento da prática da atividade física, fa- vorecendo a performance de atletas e esportistas.

Sobre a Falcon Têxtil®
Com sede em São Paulo, a Falcon Têxtil está localizada na região do
Brás e conta com uma rede de representantes de vendas distribuídos
nos principais centros comerciais do País.
Sua estrutura inclui loja física, showroom e um centro de distribuição
logística para agilizar o processo de entrega. A estrutura de estocagem
dos tecidos permite realizar pronta entrega em diversos itens de seu
catálogo de produtos.
A empresa inaugurará, ainda este ano, um novo centro administrativo e
megaloja, também na região do Brás.
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Localização da Falcon Têxtil na Future Print:
Corredor B - Estande 031

Contatos para atendimento à Imprensa:
Fábio Oliveira (fabio@falcontextil.com.br) e
Fabíola Garcia (comercial@falcontextil.com.br)

