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O Sistema Sintex é a evolução da lavanderia hospitalar e 
provocará uma ruptura no segmento. Com os novos padrões

a serem estabelecidos. 

Saiba como. Visite nosso site:
www.sintex.eco.br
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INVESTIDOR

Agora é com 
você!

Vamos juntos investir no desenvolvimento de um modelo 
de negócio mais rentável e o investimento mais efetivo 

nos últimos tempos, os segmentos: hospitalar, frigorífico, 
alimentício e farmacêutivo

É uma invenção de novidade absoluta, não é 
conhecida e nem explorada a nível mundial. Hoje 
Lavanderia Hospitalar é a vilã do meio ambiente, 
“inimiga do meio ambiente”, em virtude do 
alto consumo de água. O processo atual está 
provocando degradação e esgotamento de 
bens ambientais, é um processo de gerador de 
efluentes poluidores e a necessidade de alto 
controle da contaminação cruzada.

A criação do sistema Sintex é a maior 
inovação mundial dos últimos 50 anos e oferece 
o aprimoramento do uso do enxoval hospitalar 
e vem para poupar recursos ambientais não 
renováveis.

O Greentêxtil, não-tecido do sistema Sintex, é 
feito de fibras sintéticas o que traduz em roupas 
com toque mais agradável e mais conforto para 
o uso, evita odor causado por fungos, evita a 
formação de mofo, além de reduzir a transmissão 
de alergias dos tecidos naturais.

SISTEMA SINTEX: 
A REVOLUÇÃO 

NA ARTE DE 
LAVAR

Patente Requerida   

Dez anos depois de tentar sem 
sucesso ir a bolsa para consolidar 
o setor de lavanderias industrias 
no país, a Atmosfera – que já foi 
controlada pelo Fundo Advent – 
acaba de fazer sua maior aquisição.

Sob o comando da rede francesa 
Elis, desde 2014, a líder de mercado 
comprou a segunda maior lavanderia 
no país, a Lavebras, numa transação 
de R$1,3 bi que dará origem a 
uma empresa com 25% de share e 
faturamento anual de R$ 800 mi.

Líder no mercado europeu, a Elis 

Fonte: Brazil Journal
www.braziljournal.com
06.02.2017

 O negócio bilionário 
de lavar roupa suja

Atmosfera teve seu IPO rejeitado, 
hoje consolidado

é listada em Bolsa e tem um valor 
de mercado de € 2,35 bi (cerca de 
R$ 9,8 bi ) e faturou € 1,4 bilhões de 
em 2015.

Hoje share Price do grupo Elis:


