Do que é feita uma

vida completa?
What’s a full life made of?

Faz parte da sua vida
It's part of your life

Sonhos, trabalho e

superação.

Dreams, work and achievements.

Para a Döhler, é disso que é feita uma
vida completa. E tem sido assim desde sua
fundação, em 1881, na então pequena Joinville.
Hoje a cidade se tornou a maior de Santa
Catarina, e a Döhler, uma das principais
indústrias do Brasil no ramo de produtos
para cama, mesa, banho e decoração.

For Döhler, that’s what a full life is made of.
And it has been this way since its establishment
in 1881, in the then small city of Joinville. Today,
Joinville is the largest city in Santa Catarina,
and Döhler is one of the leading industries
in Brazil in bed, table, bath and decoration
products.

Números
que valem
a pena

dividir.
Na Döhler você vê essa busca por uma vida completa em
toda parte. Em cada centímetro dos 200 mil m2 de nosso
parque industrial. Em cada fibra das 1,4 mil toneladas de
tecidos produzidos por mês. No coração de cada um de
nossos 3 mil colaboradores. E nos mais de 12 mil produtos
que fazem parte do dia a dia de milhões de famílias
no Brasil e em 20 países de todo o mundo.

Figures worth

sharing.

At Döhler, you note the quest for a full life in every detail. In
each centimeter of our 200,000 m2 industrial park. In each
fiber of the 1,400 tons of fabric produced per month. In the
heart of each of our 3,000 employees. In over 12,000 products
that are part of the daily routine of thousands of families in
Brazil and 20 other countries around the world.
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2
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Mais de

12.000

produtos

200,000 m2 built area
1,400 tons
3,000 employees
Exports to 20 countries
Over 12,000 products

É assim que
se produz

qualidade.
O conforto, a beleza e a durabilidade dos produtos Döhler
começam na escolha das melhores matérias-primas. Esse

This is how

quality is produced.
The comfort, beauty and durability of Döhler
products begin with the selection of the very
best raw materials. This care continues in
each step of production, from weaving to the
manufacture of the final product. And it
doesn’t stop there: Döhler is always investing
in new equipment, technologies and

cuidado continua em cada etapa da produção, da fiação à

production processes to guarantee the

confecção do produto final. E não acaba aí: a Döhler está sempre

continuous evolution of its products.

investindo em novos equipamentos, tecnologias e processos

The result is not only apparent in growing

produtivos para garantir a evolução contínua de seus produtos.

sales, but also international quality

O resultado aparece não só nas vendas crescentes, mas também
em certificações internacionais de qualidade.

certifications.

Sempre
um passo à
A inovação também é a principal matéria-prima
no desenvolvimento de produtos. Profissionais
especializados pesquisam constantemente as últimas
tendências mundiais em estilo e design, que são
aplicadas em toda a linha de produtos. E através de
tecnologias de última geração, a empresa atua na
criação de tecidos funcionais, que oferecem propriedades
como ação autolimpante, ultra-absorção ou invisibilidade
ao infravermelho, voltados a diferentes segmentos,
como o doméstico, o hoteleiro e o profissional.

frente.

Always one

step ahead.
Innovation is another fundamental raw material in the development
of products. Specialized professionals constantly research the latest
global trends in style and design, which are applied across the
entire product line. And thanks to cutting-edge technology,
the company is able to create functional fabrics,
which offer properties such as self-cleaning action, ultra-absorption
or infrared invisibility, aimed at different industries, such as domestic,
hospitality and professional.

Sustentabilidade:

mais um de nossos produtos.

É pensando no futuro que a Döhler
investe em sustentabilidade e educação
ambiental. Já em meados de 1980, a
empresa construiu sua própria estação
de efluentes. Hoje 30% de toda a água
consumida são reutilizados.
E além de ser a primeira empresa
do Sul do Brasil a ter um aterro
industrial, a Döhler mantém uma
reserva arborizada de 300 mil m2.
Tudo isso resulta em reconhecimento
e, principalmente, em um legado
para as próximas gerações.
Entre as certificações que reconhecem
a responsabilidade ambiental da
Döhler, destacam-se: ISO 14001,
Prêmio Expressão de Ecologia, Prêmio
CNI de Ecologia, Troféu Fritz Müller
e Empresa Cidadã.

Sustainability:

another of our products.
Döhler invests in sustainability and

All this results in recognition and,

environmental education with the future in

above all, in a legacy for generations

mind.Back in the mid 1980s the company

to come. Among the certifications that

built its first effluent treatment station.

recognize Döhler’s environmental

Today 30% of all water consumed is

responsibility are the following: ISO

reused. And besides being the first

14001, Ecology Expression Award, the

company in the south of Brazil with an

CNI Ecology Award, the Fritz Müller

industrial landfill, Döhler has a wooded

Trophy and Citizen Company.

reserve of 300,000 m2.

Também
estampamos sorrisos.
We also produce

smiles.

We believe that making life complete is
also exercising our social responsibility.
An example of this line of thought is the
Döhler Moment, a series of free craft
workshops that train the participants,
contributing to their income generation.
Held in 60 cities throughout Brazil,
Acreditamos que tornar a vida completa

the project has already collected over

também é exercer nossa responsabilidade

65,000 tons of food, which were destined

social. Exemplo desse pensamento é o

to numerous institutions. And through

Momento Döhler, uma série de oficinas

the Minor Apprentice Program, Döhler

gratuitas de artesanato que capacitam os

prepares more than 100 young people

participantes, contribuindo para sua geração

every year for the job market.

de renda. Realizado em mais de 60 cidades
em todo o Brasil, o projeto já arrecadou mais
de 65 toneladas de alimentos, que foram
destinados a inúmeras instituições. E através
do Programa Menor Aprendiz, a Döhler
prepara mais de 100 jovens todos os anos
para o mercado de trabalho.

O bem-estar faz parte do

nosso trabalho.
O bem-estar dos colaboradores é outro

Aprendiz, Programa Dançando na

foco da Döhler. Dentro da responsabilidade

Escola, Comunicação Interna com os

social, a empresa oferece treinamentos

Colaboradores e Pacotes de Benefícios.

diferenciados, programas especiais e

Todas essas iniciativas juntas incluem

assistência completa. Entre os benefícios

bolsas de estudos, assistência médica,

estão o Programa de Participação nos

alimentação balanceada e muitas outras

Lucros, Programa Gestão Vida & Saúde,

vantagens que têm como objetivo dar mais

Programa Döhler Qualidade de Vida,

oportunidades e melhorar a vida de quem

Ginástica Laboral, Programa Menor

trabalha na empresa.

Welfare is part of

our job.
The well-being of our employees is another focus of Döhler. Within
its social responsibility, the company offers differentiated training,
special programs and complete assistance. Among the benefits
are the Profit Sharing Program, Life & Health Management
Program, Döhler Quality of Life Program, Labor Gymnastics,
Minor Apprentice Program, Dancing at School Program, Internal
Communication with Collaborators and Benefit Packages.
All these initiatives together include scholarships, medical
assistance, balanced meals and many other advantages that aim
to give more opportunities and improve the life of those who work in
the company.

Ampliando
mercados
com todo o

conforto.

Para estar cada vez mais presente na vida de seus consumidores,
a Döhler busca se aproximar do público investindo constantemente
em comunicação e ações de relacionamento. Prova disso é sua
forte presença em revistas, na televisão e nas redes sociais. E além
de distribuir seus produtos em todo o território brasileiro, a Döhler
exporta regularmente para mais de 20 países, estando sempre
presente nas principais feiras e exposições pelo mundo.

Países para onde exporta:
Alemanha, Argentina, Austrália, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Itália,
Japão, Líbano, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.

Expanding
markets with all

comfort.

In order to be more and more present
in the lives of its consumers, Döhler
seeks to get closer to the public by
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constantly investing in communication
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and relationship actions. Proof of this
is its strong presence in magazines,
television and social networks. Besides
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the Brazilian territory, Döhler also
regularly exports to over 20 countries,
being always present in the main fairs
and exhibitions around the world.
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Countries to which it exports:
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Argentina, Australia, Bolivia, Chile,
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Germany, Guatemala, Holland, Italy,
Japan, Libano, Mexico, Panama,
Paraguay, Peru, United States,
Uruguay and Dominican Republic.
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Döhler. Presentes para
o maior amor do mundo.

12 mil

Mais de
maneiras de conquistar
o

consumidor.
O catálogo de produtos da Döhler conta com mais de 12 mil itens
que têm em comum beleza, alta qualidade e todo o conforto e a
durabilidade que nossos consumidores exigem.

Cama, mesa e banho
Toalhas de banho, rosto e praia, roupões,
toalhas de mesa, panos de copa, aventais,
lençóis, fronhas, edredons e colchas.

Over 12,000
ways to attract

consumers.

Döhler’s product catalog has over 12
thousand items that have in common
beauty, high quality, and all the
comfort and durability that our
consumers demand.

Bed, table and bath linen
Bath, hand and beach towels, bathrobes,
tablecloths, kitchen towels, aprons, sheets,
pillowcases, duvets, bedspreads.

Produtos para
artes manuais
Toalhas, trilhos de mesa, panos de
copa e tecidos para patchwork.

Products for
handcrafts
Towels, table runners, kitchen towels
and fabric for patchwork.

Produtos para
decoração
Tecidos de decoração (chenille e
waterblock), cortinas e mantas.

Products for
decoration
Decorative fabric (chenille and
waterblock), curtains and quilts.

Service Line
Tecidos e produtos de cama, mesa
e banho para o segmento hospitalar
e de hotelaria.

Service Line
Fabrics and bed, table and bath
products for the hospital
segment and hotel business.

Tecidos industriais
Tecidos para forração de colchões,
tecidos para móveis, persianas, guardasóis de praia, tecidos para calçados e
para bordar.

Industrial fabrics
Fabrics for mattress lining, fabrics
for furniture, blinds, beach umbrellas,
fabric for footwear and embroidery.

Faz parte da sua vida
It's part of your life

DÖHLER S.A.
Rua Arno Waldemar Döhler, 145
Zona Industrial Norte ı CEP 89219-902 ı Joinville ı Santa Catarina
Telefone: (47) 3441-1666 ı dohler@dohler.com.br

www.dohler.com.br

