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Somos um grupo de empresas familiar de origem portuguesa.
A Emperil é uma empresa comercial que se dedica à comercialização de uma gama alargada de fios têxteis tingidos e de 
fios contínuos e fiados em cru, destinados à Indústria Têxtil.
A Borgapélio é uma empresa industrial, que oferece uma vasta gama de acabamentos de produtos têxteis, onde se 
destacam os serviços de alta qualidade nas áreas de tingimento, bobinagem e torcedura de fios contínuos e fios fiados. 
Temos capacidade de adaptação dos nossos produtos e serviços às especificidades de cada mercado.
É nosso compromisso manter a qualidade do produto e serviço, rapidez no fabrico e entrega no cliente, bem como 
flexibilidade, com o objectivo de continuarmos a crescer com sustentabilidade.
Ocupamos uma área coberta de 22.000 m2, divididos em dois polos, com 80 funcionários e uma capacidade de produção 
de aproximadamente 150 toneladas por mês.
A Emperil e Borgapélio consciente da responsabilidade acrescida na protecção do meio ambiente, tem vindo a promover 
a reciclagem como forma de dar nova vida aos resíduos, pelo que passa a apresentar na sua fileira de matérias-primas fios 
reciclados pós-consumo. A Borgapélio utiliza os seus recursos conscientemente de forma a reduzir o impacto ambiental. 
Todos os produtos criados e desenvolvidos são amigos do ambiente.
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DEPARTAMENTOS

LABORATÓRIO QUÍMICO
Para o desenvolvimento e reprodução das cores.

ANÁLISE E CONTROLO DE QUALIDADE
Para satisfazer as exigências do cliente e continuar a 

progredir tanto na qualidade como na performance.



DIFERENTES PROCESSOS DE TINGIMENTO
Tubos perfurados, cones, meadas e mu�s.

TINGIMENTO DE FIO
Especializada no tingimento de fios 

naturais/sintéticos com diferentes tratamentos e 

acabamentos, como por exemplo, tratamento 

ignífugo e tratamento UV.
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUASESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
Tratamento de todos os efluentes líquidos 

resultantes do nosso processo de produção, para 

minimizar o impacto ambiental.



DEPARTAMENTOS

BOBINAGEMBOBINAGEM
Trabalhamos com empresas conceituadas e 

equipamento de última geração.



BOBINAGEM DE MEADAS
Equipamento de última geração e boa 

matéria-prima permite-nos oferecer excelentes 

produtos.

BOBINAGEM
Máquinas versáteis para finalidades distintas.
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MEADAS
Meadeiras.

BOBINAGEM
Bobinagem de fio algodão e outras fibras.
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COPSADEIRATORCEDURA
Fios Sintéticos, artificiais, crepe e linhas de costura, 

do 33 ao 1400 Dtex. Capacidade para baixa e alta 

torção.
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ARMAZENAGEM E EXPEDIÇÃO
Armazém com 10.000 m2 e stock permanente de 

3.000 toneladas.

Frota própria para distribuição.

EMBALAGEM
Linha de embalagem automática.
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Fios Polyester

Fios Poliamida

Linhas de Costura

Fios Polipropileno

Fios Acrílicos

Fios de Algodão

Fios Funcionais

Fios Ecológicos

Fios Metálicos

Fios Fantasia

Fios Recobertos

Pêlo Artificial

PRODUTOS



Rua N. Srª da Assunção, 1

Esprela  •  4785-177 Trofa

Portugal, EU

GPS 41.3415151,-8.5418354

(+351) 252 409 430  •  (+351) 914 399 301/2

info@emperil.com  •  borgapelio@mail.telepac.pt

www.emperil.com  •  www.borgapelio.pt



www.emperil.com          www.borgapelio.pt


