
Bella Janela exibirá lançamentos na 42ª Home, Gift & Têxtil  
  

Empresa catarinense especializada na fabricação de cortinas preparou lançamentos 
especiais para o evento 

  

 
Foto Bella Janela:  cortina Duplex Samara  

  
  

Santa Catarina, janeiro de 2022 - A Bella Janela Cortinas e Tecidos, considerada a maior 
empresa de cortinas da América Latina, participará pela nona vez da  42ª Home, Gift & 
Têxtil, evento considerado importante para o setor de decoração e têxteis para casa, 
que acontece do dia 16 a 19 de fevereiro, no pavilhão São Paulo Expo,  localizado na 
Rodovia dos Imigrante no estado de São Paulo. A empresa ficará no estande 589, 
Avenida F, com Rua 6. 
  

O evento é considerado importante para o setor de utilidades domésticas, mesa posta, 
decoração, têxteis para casa e também para quem quer conhecer a maior variedade de 
produtos e melhores oportunidades de negócios.   
  

“Nesse período de quase dois anos sem eventos, nos reinventamos e lançamos novos 
produtos, como a marca Vitalícia (acessórios para casa) e tecidos para decoração em 
geral (tecidos para cortinas, tecidos para estofados, tecidos para tapetes, tecidos 
decorativos para parede), por meio da aquisição da empresa Tapecol, o que torna nossa 
expectativa com a feira ainda maior e necessária para abertura de novos clientes. 
Também revisamos o mix de produtos e vamos apresentar a Coleção 2022”, ressalta 
Alexandre Ricardo, diretor comercial da Bella Janela.   
  

https://www.bellajanela.com.br/


O estande da empresa contará com os seguintes produtos: cortina Duplex Samara, que 
possuí forro leve na cor do tecido, a linha Mônaco Barrada, que estará disponível na 
versão Duplex e Inove, além de exibir produtos consagrados da marca como os tecidos 
de parede Bella Janela by Tapecol. Além disso, também haverá painéis de tecido de 
parede, no tamanho 2,90m x 3,20m cada, que serão vendidos por peça. Eles são 
perfeitos para dar um toque especial na decoração. 
  

 
Foto Bella Janela: tecido de parede Nero Marquina  

  

 
Serviço 

Bella Janela na 42ª Home, Gift & Têxtil  
Estande:  Avenida F, com Rua 6 - estande 589 

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, km 1.5 – Água Funda – São Paulo (SP) 
  

Sobre a Bella Janela 

  
Com sede em Blumenau - SC, a Bella Janela Cortinas e Tecidos é considerada a maior 
empresa de cortinas da América Latina. Em cada nova coleção são produzidas, entre 
modelos e tamanhos, cerca de três mil SKUs. Com o objetivo de democratizar a beleza 
e o aconchego aos lares brasileiros a operação atua em três áreas: tecelagem, 
acabamento e confecção, totalmente verticalizadas para dar o melhor custo benefício 
aos consumidores.  A empresa possui quatro plantas fabris, duas na cidade de 
Blumenau, uma em Anita Garibaldi e outra em Lages, que correspondem a uma área 
fabril de 100 mil m².  Conta com 900 funcionários e gera aproximadamente 500 
empregos indiretos.  



  

Mais informações no site 

  

Informações à imprensa e-mail: Seven PR 
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Juliane Alves 

Executiva de atendimento 
 
Tel: +55 (11) 2344-9100  
Cel: +55 (11) 96467-7508 
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