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50 anos
a criar valor

50 years
creating value

A fundação da MALHAS CARJOR remonta ao ano de 1969.
A CARJOR começou por empregar 10 pessoas, dedicando-se
exclusivamente à produção de malhas exteriores para bebé. A sua
produção era absorvida por armazenistas portugueses.

CARJOR S.A. was established in 1969. It started by employing 10
employees, and solely producing baby external knit clothes. Its production
was absorbed by Portuguese storers.

A aposta na diferenciação através de produtos de qualidade, rapidamente
provocou uma procura crescente acabando por exigir um edifício mais
amplo, onde fosse possível implementar métodos de produção flexíveis com
vista à satisfação dos clientes. Em 1975 a CARJOR instala-se num novo
espaço, iniciando-se simultaneamente a exportação para Inglaterra.
Atualmente a Malhas CARJOR, S.A. possui uma posição estável no
mercado dispondo de meios técnicos, humanos e financeiros que motivam
a procura das melhores marcas de vestuário infantil. As vendas destinam-se
essencialmente ao mercado francês, italiano, espanhol e norte-americano.
Num setor em constante mutação é necessário saber ouvir o mercado e
ser capaz de interagir com ele através de propostas concretas que vão ao
encontro das expectativas dos clientes. É este o espírito que tem presidido
ao longo dos 50 anos desta empresa. Para isso, a CARJOR conta com
métodos de produção flexíveis, equipamentos modernos e recursos
humanos altamente motivados.
A CARJOR foi a primeira empresa portuguesa, de malhas exteriores para
bebé e criança, a obter a certificação de qualidade de acordo com a norma
NP EN ISO 9002.
Ao longo de quatro décadas a CARJOR tem sido fiel aos princípios
que lhe estiveram na origem: “uma empresa deve ser um núcleo de
desenvolvimento sustentado da região em que está inserida e das pessoas
que a integram...”
É esta cultura de responsabilidade que faz da CARJOR uma organização
empresarial com quem vale a pena trabalhar!

The continuous search for quality quickly led to a growing demand requiring
a broader building, where new flexible production methods could be
implemented aiming the clients’ satisfaction. In 1975 CARJOR S.A. settles in
a new place and simultaneously begins the export to England.
Nowadays MALHAS CARJOR S.A. has a stable position in the market
disposing of the technical, human and financial resources that impel the
search of the finest juvenile clothing trademarks. The sales are mainly
intended for the French, Italian, Spanish and North-American markets.
In a constantly changing sector it is necessary to know the market and have
the capacity to interact with it trough concrete proposals to meet the clients’
expectations. This is the spirit that has always been present in the company
for the last 50 years. To achieve this, CARJOR has flexible production
methods, modern equipment and highly motivated human resources.
CARJOR was the first Portuguese company of external knit clothes for baby
and child to obtain the quality certification according to the NP EN ISO 9002
norm.
Over 4 decades CARJOR has been faithful to the principles that were in the
base of its origin: “ a company should be a sustainable development nucleus
in the region where it operates and for the people that integrate it…”.
It’s this culture of responsibility that makes CARJOR an industrial
organization worthwhile to work.
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Compromisso

Commitment

A CARJOR possui recursos e competências nas diversas etapas que
integram o processo produtivo de uma qualquer peça em malha tricotada.
O conhecimento acumulado ao nível das matérias primas, do processo de
tricotagem e confeção e das ferramentas específicas de programação, ao
longo de mais de 50 anos, permitem-nos transpor para os teares a ideia, as
cores, as texturas e os padrões definidos pelo estilista.

CARJOR has resources and expertise in the different stages that comprise
the production process of any knitted piece. The knowledge gained at the
level of raw materials, the confection and knitting process and of the specific
programming tools, for over 50 years, allow us to transpose to the looms,
the idea, colours, textures and patterns defined by the stylist.

As grandes marcas europeias de vestuário para bebé e criança possuem
conceitos, padrões e estilos bem marcados impondo aos fornecedores
total respeito e cumprimento das suas especificações; na CARJOR
desenvolvemos o produto desde a conceção/design até à expedição no
cumprimento integral das exigências dos nossos clientes.
O compromisso que assumimos com os nossos clientes assenta
nos seguintes valores: eficácia e eficiência, seriedade, durabilidade
e sustentabilidade. A tradução deste compromisso nas práticas e
comportamentos diários faz da CARJOR um fabricante incontornável na
produção de malhas exteriores para bebé e criança para as grandes marcas
europeias.

The major European brands of babies and children clothing have concepts,
patterns and styles well tagged imposing suppliers a total respect and
fulfillment of its specifications; Carjor develops the product from the
conception/design to shipping, in full compliance with our clients demands.
The commitment we assume with our clients relies on the following values:
effectiveness and efficiency, reliability, durability and sustainability. The
translation of this commitment in the practices and daily behaviors makes
CARJOR an unavoidable producer in babies and children knitwear for the
major European brands.
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Conceito criado
com tecnologia
A CARJOR possui um parque de 30 teares retos de última geração. O
parque integra máquinas do fabricante STOLL e STEIGER, jogo 5/7/10 e 12.
Tecnicamente temos a possibilidade de produzir todo o tipo de estruturados
(aram, tranças, ponto esquerdo, ponto arroz, etc.), jacquard, intarsia, fully
fashion. Os prazos médios de entrega são de 10 dias para amostras e 45
dias para produções. A capacidade de produção diária é de 2000 peças.
A CARJOR foi a 1ª empresa portuguesa, e uma das primeiras a nível
europeu, a utilizar a tecnologia peça completa Knit Wear na produção em
série de peças de criança.

Concept
made through
technology
Carjor has a park of 30 last generation straight weaver’s looms. The park
has STOLL and STEIGER machines 5/7/10 and 12 set.
Technically we are able to produce all sorts of frames (aram, plait, left,
stitch, rice stitch, etc.), jacquard, intarsia, fully fashion. The average delivery
deadlines are 10 days for samples and 45 days for productions. The daily
production capacity is 2000 pieces.
CARJOR was the 1st Portuguese company, and one of the first European
companies to use the Knit & Wear whole piece technology in child pieces
serial production.
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Costurando
tendências
A CARJOR dedica-se à produção e comercialização de artigos em malha
para bebé e criança.
A gama de artigos que produz inclui:
- Camisolas e casacos de uso feminino/masculino em lã, algodão e misturas
de lã e algodão;
- Fatos e conjuntos de bebé em lã, algodão e misturas de lã e algodão;
- Luvas, gorros, mantas e outros acessórios em lã, algodão e misturas de lã
e algodão.
A complexidade de execução ao nível da programação, corte, confeção
e acabamento são características constantes no tipo de artigo produzido.
Tratam-se de artigos de fabrico complexo que exigem equipamentos e
competências dificilmente replicáveis no seu todo.

Knitting trends
CARJOR produces and commercializes baby and child knit articles.
The produced range of articles include:
Feminine/masculine sweaters and jackets made of wool, cotton, wool/cotton
mixture;
Baby suits and sets made of wool, cotton, wool/cotton mixture;
Gloves, bonnets, blankets and other accessories made of wool, cotton,
wool/cotton mixture.
The complexity of the implementation level of programming, cut,
manufacturing and finishing are constant features of the produced article.
The articles have a complex manufacturing that demands competences and
equipment barely replicated in the whole.
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Olhando o futuro
Nos últimos cinco anos a CARJOR apostou numa estratégia de
investimento mais focalizada no processo do que no produto. Toda a sua
história e evolução estão associadas à produção e confeção de artigos
sob encomenda. Nos últimos anos, face à estabilização do mercado e à
crescente concorrência, a CARJOR investiu fortemente no desenvolvimento
de métodos, processos e ferramentas de controlo de qualidade e de
produção.
Uma vez mais a CARJOR anteviu a necessidade de criar estruturas de
produção modernas, flexíveis e competitivas. Estas reformas associadas a
políticas de gestão de recursos humanos mais eficientes proporcionaram
ganhos de produtividade acima das expectativas. Atualmente a CARJOR
continua a promover a constante procura de soluções para responder
eficazmente e competitivamente às solicitações dos clientes. Quer na ótica
do processo quer na do produto nas diferentes fases de produção.
Mais do que uma estratégia a CARJOR adotou, ao longo da sua história,
uma atitude de investimento constante que lhe permitiu fazer face às
enormes alterações no cluster têxtil em Portugal.
Apesar dos fenómenos de deslocalização dos fatores produtivos, a
CARJOR conseguiu garantir a preferência das grandes marcas europeias de
vestuário infantil.
Atualmente, com uma carteira de clientes estável e uma posição de
referência no mercado, a CARJOR encara o futuro com a mesma
determinação de há 50 anos!

Watching the
future
For the last five years CARJOR has bet on an investment strategy which
focuses more in the process than in the product. All the company’s history
and evolution is related to the production and manufacturing of ordered
articles. Over the past years, due to the market stabilization and the
increasing competition, CARJOR invested strongly to develop methods,
procedures, quality and production control tools.
Once again CARJOR anticipated the need to create modern, flexible
and competitive structures. Such reforms associated with efficient
human resource management policies provided productivity gains above
expectations. Nowadays CARJOR continues to promote the constant quest
for solutions to respond effectively and competitively to the clients’ requests.
More than a strategy CARJOR has adopted, throughout its history, an
attitude of ongoing investment, which enabled it to face the enormous
changes in the Portuguese textile cluster.
Despite the relocating phenomena of productive factors, CARJOR managed
to secure the preference of the major children’s clothing European brands.
Currently, with a stable client portfolio and a reference position in the
marketplace, CARJOR faces the future with the same determination of the
past 50 years.
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