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A Stantex é uma confecção que atua desde 2008 no mercado 
promocional e de uniformes.

Desenvolvemos materiais em diferenciados tecidos, buscando 
sempre criar soluções inteligentes para que o trabalho tenha 
agilidade, e a qualidade que o cliente idealiza.

A Stantex também acredita que pequenas ações fazem muita
diferença na busca por mundo melhor e sustentável, por este
motivo, todas as sobras de tecidos são reaproveitadas para a 
produção de novas peças que são doadas à projetos e 
instituições.



O portfólio da Stantex possui uma ampla gama de serviços que abrangem 
deste a criação e customização de peças até o desenvolvimento de 
projetos especiais:

• Criação de layouts;

• Confecção e aplicação de todos os tipos de silk screen e telas;

• Aplicação e impressão de todos os tipos de transfers;

• Impressão e aplicação de sublimação;

• Elaboração de programas e aplicações de bordados;

• Impressão de etiquetas personalizadas;

• Instalação do produto/peça no local do evento;

• Fabricação própria de alguns tipos de tecido;

• Reaproveitamento/reciclagem de produtos para a criação de novas peças.



Centenário do
Santos Futebol Clube

A Stantex foi responsável pela 
confecção das camisas polo 
usadas pelo time do Santos na 
comemoração do Centenário do 
Clube.

POLOS

http://stantex.com.br/polos/


Capas Cadeiras
Banco Santander

Capas para encostos de cadeira 
produzidas pela Stantex para o 
Banco Santander, utilizadas na 
temporada da peça 220V do ator 
Paulo Gustavo no Teatro 
Procópio Ferreira.

CAPAS DE CADEIRAS

http://stantex.com.br/capasdecadeira/


Lançamento
Oral-B Complete

A Stantex também criou e 
produziu as camisetas do evento 
de lançamento da Oral-B 
complete.

CAMISETAS

http://stantex.com.br/camisetas/


Almofadas LG
Retrô Style

O portfólio da Stantex abrange 
também brindes, como esta 
almofada criada para a LG.

BRINDES & ACESSÓRIOS

http://stantex.com.br/brindeseacessorios/


Lançamento
Pilão Espresso

Uniforme para promotoras 
criados pela Stantex para o 
Lançamento do Pilão Espresso 
com ação de degustação em 
supermercados.

UNIFORMES

http://stantex.com.br/uniformes/


vendas@stantex.com.br

mailto:kelly@stantex.com.br
http://stantex.com.br/
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