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We want to be a true dream provider.

Queremos ser um verdadeiro fornecedor de sonhos.

“
“
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Na JFA definimo-nos como o lar dos têxteis-lar.

O conforto, o aconchego, a segurança e a paz que 
desejamos para os nossos lares traduzem-se em fio, 

trama, design e acabamentos incomparáveis que se 
encontram em todas as peças que idealizamos e produzimos.

Desenvolvemos as nossas coleções de produtos de cama 
de modo a que os sonhos dos nossos clientes aconteçam 

rodeados de todo o bem-estar e qualidade. 
Queremos ser um verdadeiro fornecedor de sonhos.

At JFA we define ourselves as the home of home textiles. 

The comfort, warmth, security and peace that we seek 
for our homes are translated into incomparable yarn, 

fabric, design and finishings that you can find in all the 
pieces we create and produce.

We develop bedding collections so that our customers 
dreams happen surrounded by well-being and quality. 

We want to be a true dream provider.

//
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Base: Flannel from 150g to 200g/m2

Composition: 100% Cotton

Design: Checks and mélange yarns (yarn dyed) 

Finishing: Brushed & Sheared  

Notes: High quality sheared flannel, using the most 

modern technology in production and decades of 

know-how in the sector. It is carefully crafted for an 

ultra-soft touch that resists pilling.

 //

Base: Flanela de 150g a 200g/m2

Composição: 100% Algodão 

Desenho: Xadrez com fios mescla

Acabamento: Cardado e Laminado

Notas: Flanela laminada de elevada qualidade, sendo 

a produção associada à mais moderna tecnologia e ao 

know-how de décadas no setor. É cuidadosamente 

trabalhada para obter um toque ultra-suave resistente 

à formação de borboto.

F L A N N E L   F L A N E L A
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Base: Flannel from 150g to 200g/m2

Composition: 100% Cotton

Design: Stripes and heather yarns (yarn dyed)

Finishing: Brushed 

Notes: High quality, soft and durable flannel, using the 

most modern technology in production and decades of 

know-how in the sector. With high thermoregulatory 

properties, it guarantees maximum comfort on the col-

dest nights.

 //

Base: Flanela de 150g a 200g/m2

Composição: 100% Algodão 

Desenho: Riscas e fios mescla (tinto em fio)

Acabamento: Cardado 

Notas: Flanela macia e durável de elevada qualidade 

sendo a produção associada à mais moderna tecnologia 

e ao know-how de décadas no setor. Com elevadas 

propriedades termorreguladoras e toque aveludado, 

garante máximo conforto nas noites mais frias.

F L A N N E L   F L A N E L A
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Base: Linen from 150g to 190g/m2

Composition: 100% Linen Euroflax 

Design: Stripes (yarn dyed) 

Finishing: Washed

Notes: Linen is a natural fiber of excellence. Resistant 

and long lasting. We are recognized as a producer of 

sustainable flax fabrics by European Flax® of the Euro-

pean Flax and Hemp Confederation (CELC), a non-profit 

organization that certifies the origins and oversees all 

stages of production and transformation of European 

flax. Our versatility and yarn dyeing capacity allows us to 

present a wide variety of designs and colors.

 //

Base: Linho de 150g a 190g/m2

Composição: 100% Linho Euroflax 

Desenho: Riscas (tinto em fio)

Acabamento: Lavado

Notas: O linho é uma fibra natural de excelência. Resisten-

te e duradoura. Somos reconhecidos como um produtor 

de tecidos em linho sustentável pela European Flax® da 

Confederação Europeia de Linho e Cânhamo (CELC), uma 

organização sem fins lucrativos que certifica as origens e 

supervisiona todas as etapas de produção e transformação 

do linho europeu. A nossa versatilidade e capacidade de 

tingimento em fio permite apresentar uma vasta varieda-

de de desenhos e cores. 

L I N E N   L I N H O
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Base: Linen from 150g to 190g/m2

Composition: 100% Linen Euroflax

Design: Plain 

Finishing: Garment Dye

Notes: Our linens are produced using certified fibers 

of European certified origin, the most modern techno-

logy and the know-how of decades. It is carefully 

crafted and finished for a soft touch and casual look. 

We have developed a specific finishing that enhances 

the softness of the fabric with the washes.

//

Base: Linho de 150g a 190g/m2

Composição: 100% Linho Euroflax

Desenho: Liso 

Acabamento: Lavado

Notas: Os nossos linhos são produzidos usando fibras 

certificadas de origem europeia, a mais moderna 

tecnologia e know-how de décadas. 

É cuidadosamente produzido e acabado para um toque 

macio e aspecto casual. Desenvolvemos um acabamen-

to específico que aumenta a suavidade do artigo com as 

lavagens.

L I N E N   L I N H O
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Base: Percale from 200 to 500TC

Composition: 100% Cotton

Design: Plain 

Finishing: Piece dyed washed

Notes: Our combed cotton percale is light and fresh to 

the touch. We use long staple cotton together with a 

careful process of dyeing and finishing that guarantees 

a very soft, fresh and crisp handfeel. 

//

Base: Percale de 200 a 500TC

Composição: 100% Algodão

Desenho: Liso (tinto em peça)

Acabamento: Lavado 

Notas: O nosso percale de algodão é leve e fresco ao 

toque. Usamos algodão de fibra longa associado a um 

cuidadoso processo de tinturaria e ultimação que 

garantem um toque muito suave e fresco.

P E R C A L E
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Base: Sateen from 200 to 500TC

Composition: 100% Cotton

Design: Stripes

Finishing: Silk feel wash

Notes: Satin is synonymous of sophistication. 

Light and fresh to the touch. We use long staple 

fibers associated with a careful production process 

that guarantees quality, lightness and softness.

//

Base: Cetim de 200 a 500TC

Composição: 100% Algodão 

Desenho: Riscas

Acabamento: Lavado mão-de-seda.

Notas: Cetim é sinónimo de sofisticação. Leve e fresco 

ao toque. Usámos fibras longas associadas a um cuida-

doso processo de produção que garantem qualidade, 

leveza e suavidade. 

S A T E E N   C E T I M
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Têxteis J.F. Almeida, S.A.
Av. Silvares nº 39

4815-253 Moreira de Cónegos
Portugal

P. +351 253 560 000
F. +351 253 560 009

geral@jfa.pt

www.jfa.pt
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www.jfa.pt


