Alklin traz praticidade para o dia a dia
É com experiência e aprimoramento constante que a Alklin é especialista no que faz, sempre
trazendo soluções de qualidade e praticidade ao dia a dia do consumidor.
A marca Alklin, é propriedade da empresa Schwanke Industrial que com quase 70 anos de
história é líder no mercado de panos de limpeza no Brasil com tecnologia de tecido não-tecido.
A localizada em Santa Catarina no Sul do Brasil conta hoje com 2 parques fabris, sendo um em
Blumenau, cidade sede, e outro em Penha.
Produz 99% de tudo o que vende e opera em 100% do território nacional e exporta para
Estados Unidos, países da América do Sul, países da América Central, entre outros. Além de
panos de limpeza a empresa atua fortemente no segmento consumo com mais de 300
referências nas categorias de esponjas, vassouras, utilidades domésticas (tapetes, baldes,
escovas, pás, desentupidores, corda de varal e organizadores), rodos/mops, e lã de aço. A
atuação da empresa destaca-se também na linha Industrial, onde trabalha com não-tecidos
técnicos para os setores automobilístico, calçadista e de filtração.
Em 2019 a Alklin está trabalhando com dois grandes lançamentos:




Segmento PET - ofertando jogos americanos, tapetes higiênico, caminhas, bolsas PET
que são laváveis a máquina. E também produtos pensados na limpeza e conforto dos
Pets como toalhas, escovas e mantas.
Linha Picture - linha Home com produtos que tem imagens com impressão de alta
qualidade, trazendo beleza para vários ambientes da casa. Na linha Picture os
destaques ficam para Jogos americanos, sousplat, porta copos, tapetes 40x60cm,
tapetes 40x69 cm e tapetes 80 x 120cm.

A preocupação de entrega da Alklin vai além do processo de fabricação, abrange também
cuidados com o meio ambiente, sendo que os capachos e tapetes são feitos com material
reciclado, reaproveitando pneus de carro e garrafas plásticas.
Venha conhecer e se encantar com nossos produtos!
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