
1

sezione

TITOLO

VISÃO GLOBAL 
DA COMPANHIA 



3

acerca de nós

EXCELÊNCIA ITALIANA DESDE 1950
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a nossa história

Num mundo num estado de desenvolvimento globalizado,a 
RADICI não nega a sua filosofia e caminho. De facto, desde 
a nossa fundação a qualidade foi sempre a nossa palavra 
chave, que é indivisível de ser fabricado em Itália, na área do 
Vale de Seriana onde o mundo da indústria têxtil tem longas 
tradições milenares..

Onde está Radici a tradição vai de mão dada com a inovação, 
colocando a mais avançada tecnologia têxtil ao serviço da 
criatividade.

1950 Nasce a Radici com o nome “Tappetificio Nazionale” onde 
inicia a produção de tapetes tecidos e teares jacquard.
Em apenas poucos anos, a Radici consegue uma forte presença 
nos mercados internacionais. Nos anos 70, a fábrica emprega 
quase mil funcionários.

1972 Ano de lançamento da divisão das alcatifas com a marca 
“Sit-in” com um forte investimento em teares e máquinas de 
alcatifas tufetadas, de tingimento e acabamento completo. 
A curto prazo, a empresa lídera o Mercado Italiano e atinge uma 
quota de Mercado europeia de grande relevância com 
abertura de subsidiárias em mercados europeus chave e nos 
Estados Unidos da América.

1985 Aquisição da “Due Palme”, a mais antiga fábrica na 
Europa  especialista na produção de alcatifas wilton em lã e 
alcatifas jacquard em lã. 
Após a instalação do Sistema de fabrico de impressão 
ChromoJET ,  Radici tornou-se o produtor Europeu que oferece 
o maior e mais completo leque de produtos no Mercado. 

2017 Após quase 70 anos após a sua criação, Radici continua 
com as marcas Sit-in, Due Palme e Radici Contract, e torna-se a 
portavoz exclusiva para o “MADE IN ITALY”no mundo global do 
Mercado dos revestimentos têxteis. 



nossos valores
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Qual é o significado de qualidade?

Para nós, qualidade é a primeira escolha para trabalhar com 
fibras em Itália através das tecnologias mais avançadas.

E no caso onde o progresso não é suficiente, a nossa tradição 
e talento natural permite-nos criar um produto que não 
sendo só bonito, torna-se de confiança no longo prazo e em 
linha com os tempos de sustentabilidade em que vivemos.

tecnologia
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Alcatifa ChromoJET© Printed
 

Alcatifa Wilton Jacquard 

Alcatifa Tufetada

Alcatifas Axminster 

Alcatifas e tapetes tecidos manualmente

Alcatifas em mosaicos
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alcatifa wilton jacquard
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A nova coleção de prestigio tem como objetivo a cu-
stomização de um produto de classe que devolve  
históricamente a produção das alcatifas tecidas de 
grande qualidade.
Alcatifas Woven, Wilton Jacquard Axminster são fa-
bricadas com 100% lã pura da Nova Zelândia de gran-
de qualidade.

Produção customizada começa nos 200 m2.



alcatifa impressão chromoJET©
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Usando a nossa moderna microinjecção máquina de im-
pressão ChromoJET© , podemos reproduzir qualquer 
desenho, em qualquer variação de cor e em várias quali-
dades desde o Nylon até 100% lã.

O processo de customização começa com uma quanti-
dade minima de 100 m2.
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projetos

Radici combina historia, estilo, inovação e design no 
mundo têxtil.

Os interiores do Parlamento Italiano, 
o Hotel de 5 Estrelas Hotel Principe di Savoia in Milan e 
o 5 Estrelas Hotel Villa D’Este in Cernobbio, 
que compete para o título mundial de melhor hotel, 
foram realizados com Radici.

Fornecemos os artistas contemporâneos mais conhe-
cidos para as suas instalações e realizações, desde o o 
Artista pop Cory Arcangel, até ao artista de cultura 
Takashi Murakami, desde Doha até ao 
Palácio de Versailles.
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Saia pelos Oceanos e goze nos cruzeiros exclusivos: 
Queen Mary II, Carnival, Britannia, e Costa Diadema são 
alguns dos cruzeiros de luxo que foram alcatifados com 
os nossos produtos Wilton. 
Estamos dentro do prestigiados cruzeiros Compagnie 
Du Ponant, que nos selecionou para as suas suites.

Vamos para Paris, onde a Radici está presente em todos 
os símbolos da cidade, desde o Louvre até a Disneyland, 
as alcatifas do famoso restaurante situado na mais 
famosa torre do mundo, o 58 Tour Eiffel..

projetos
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Não interessa se é primavera, verão, outono ou inverno. 
Onde a moda Italiana acontece, a Radici está presente.
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projects

Radici trabalha com as mais prestigiadas marcas 
internacionas de moda Italiana, produzindo cenários 
temáticos de lançamentos de coleções.



nossa equipe 

16 17

Conhecermo-nos

Aconselhar soluções técnicas

Propor combinação de cores

Preparar layout de instalação

Realizar amostras em laboratório

Realizar o seu  projeto

Serviço pós-venda
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Italy
Radici Pietro Industries & Brands Spa

Cazzano Sant’Andrea

USA
Radici USA

Spartangburg, South Carolina

United Kingdom
Radici UK
Rochdale

Hungary
Radici Hungary

Mihalyfa

France
Sit-in Sud

Nizza

Poland
Sit-in Poland
Ruda Slaska

Czech Republic
Sit-in CZ
Olomuc

encontra-nos
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RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.

Via Cavalier Pietro Radici, 19 - 24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) - ITALY
Tel. (+39) 035 724242 - Fax (+39) 035 741549

info@radici.it - www.radicicontract.it


