
 
 

TEKA – há quase um século produzindo os melhores itens de cama, mesa e banho no 
Brasil 

 
Fundada em 1926, a TEKA - uma das maiores fabricantes de artigos de cama, mesa e 
banho da América Latina –, conquista os consumidores brasileiros com produtos 
exclusivos de muito bom gosto, sempre acompanhando as tendências da moda 
nacional e internacional. Com três unidades fabris nas cidades de Blumenau (SC), 
Indaial (SC) e Artur Nogueira (SP) a empresa conta com mais de 1.600 colaboradores e 
anualmente produz treze mil toneladas de produtos, distribuídos em magazines pelo 
País e para o exterior.  
 
A produção é dividida de acordo com o produto. Em Santa Catarina a fábrica de 
Blumenau, onde também está localizada a sede da empresa, tem 70.510 m² de área 

construída e a principal produção é de toalhas felpudas, já a filial na cidade de Indaial, 
com 54.608 m², é focada na produção das toalhas Jacquard. Em São Paulo na cidade de 

Artur Nogueira abriga a linha de produção de roupa de cama, edredom e colcha 
matelassê.  

 
Toda a linha de cama, mesa e banho da TEKA é produzida dentro das normas de 
proteção ambiental. Prova dessa preocupação e de muito trabalho, a empresa já foi 
reconhecida diversas vezes, com prêmios locais, estaduais e nacionais – como, por 
exemplo, o “Prêmio Nacional da ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil”, de 
melhor empresa na categoria Consciência Ecologia. Recebeu o “Prêmio Regional Otto 
Rohkohl de Conservação de Água”, títulos importantes e de grande valor para o 
crescimento e a consolidação da marca no Brasil e no mundo.  
 
Sintonia com a moda 
Diversidade e bom gosto são prioridades nas coleções da TEKA, que são divididas em 
três linhas: Lar, Profiline e Exportação. Cada uma com sua gama de produtos, que 
atendem as necessidades de diferentes públicos e segmentos.  
 
A Linha Lar oferece artigos para cama, mesa, copa, banho, infantil, praia, roupão e 
produtos licenciados; a Profiline disponibiliza toda a linha de enxoval para cama, mesa, 

copa, banho, roupão e produtos promocionais para hotéis, hospitais e pousadas. A 
Linha Exportação também traz artigos para cama, mesa, copa, banho, infantil, praia, 

roupão e licenciados, produzidos com a mais alta tecnologia e qualidade atendendo 
perfeitamente as exigências do mercado externo. Os principais destinos desta linha 

são os países da América Latina, Europa, Ásia e para os EUA. 


