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ME
LEVA
PRA
CASA!

A G’Dom é uma empresa familiar especializada
em tecelagem e comercialização de malhas de
tricot com mais de 39 anos de atuação.
Com investimentos constantes em pesquisas
de tendências e novas tecnologias, a G’Dom
cria suas coleções ampliando a variedade de
produtos e atendendo criteriosos padrões de
qualidade.
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MARIA
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Uma experiência que faz o coração bater mais forte.

HISTÓRIA
E AMOR

ENTRADA
DA CIDADE

Uma história apaixonante, composta por fios de
muito respeito e valorização
daconhecer
cultura e mão
Depois de
de obra local.
toda a linha de produção
da G’Dom, o turista é

recebido em uma loja
com 400 m² em

produtos de todos

os tipos, tamanhos
e gostos.

VISITE
NO SSO S
TEARES

CONHEÇA A APAIXONANTE

Rua Tietê, 568 | Bento Gonçalves/RS
54 2105.1400 Whatsapp: 54 9 9994.5928

@MALHASGDOM

GDOM.COM.BR

VISITA À

/MALHASGDOM

GDOM@GDOM.COM.BR

BENTO GONÇALVES-RS

NOSSA HISTÓRIA
Recepção com vídeo que apresenta a
história e o nosso processo produtivo: dos
teares ao corte e costura feitos à mão.

TOUR
TRICOT:
MUITO PARA VOCÊ
SE APAIXONAR

PENÉLOPE E A MALHA
As origens do tricot com a personagem Penélope,
do Livro Odisseia, de Homero, retratadas em um
gigante mural artístico.

VISITA AOS TEARES
Tour guiado pelos nossos 36 teares em
funcionamento, apresentando a elaboração de
cada um de nossos produtos.

Conhecer a linha de produção da G’Dom
é uma viagem que emociona desde os
tecnológicos teares importados, até os
ajustes, detalhamentos e conferências
feitas completamente à mão.

Loja com 650m² capaz de atender até 300 pessoas
Área para recepção de turistas
Estacionamento para ônibus
Cafeteria com produtos típicos regionais
Pet Frendly
Fraldário e wifi

G D O M . C O M . B R

LOJA DE FÁBRICA
Visita à loja de 650m² com toda nossa variedade de
produtos e à cafeteria com deliciosos produtos
regionais.

