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Mercado
Uma das mais tradicionais indústrias de colchões 

do Brasil, a Castor vêm se diferenciando com as 

suas linhas de produtos que, além do carro-chefe 

colchão, conta também com uma enorme varie-

dade de móveis, estofados, travesseiros e roupa 

de cama.

Visando sempre a melhoria na logística e dis-

tribuição, a Castor possui 3 fábricas instaladas 

em pontos estratégicos, oferecendo maior agili-

dade na entrega de seus produtos, suprindo todas 

as necessidades que o mercado exige.

No interior do estado de São Paulo, na cidade 

de Ourinhos, é onde está situada a maior unidade 

fabril da Castor, em um complexo com 150.000m². 

Com toda essa estrutura, são produzidas todas as 

linhas de colchões, móveis, estofados e espumas 

para a linha industrial.

Em 1992, foi inaugurada a segunda unidade 

fabril em Passo Fundo, no estado do Rio Grande 

do Sul, e em 2000 foi a vez da cidade de Juiz de 

Fora, em Minas Gerais, a receber a terceira uni-

dade fabril da Indústria Castor.

Gerando centenas de empregos diretos e 

indiretos, diariamente os profissionais que tra-

balham na Castor fazem parte de grandes con-

quistas, crescimento, aprimoramento e inovação. 

Seus colaboradores possuem grande respaldo 

de assistência social, como incentivo ao esporte, 

prêmios em parceria com o SESI regional, refei-

tórios, clube de lazer, cursos e palestras, além 

dos freqüentes treinamentos dentro da indústria 

e nos auditórios situados na própria empresa.

Com todo esse know-how, a Indústria de Col-

chões Castor tem orgulho em oferecer ao merca-

do, produtos de qualidade incontestável e com a 

mais alta tecnologia, sempre atuando com res-

ponsabilidade social, sendo uma empresa 100% 

brasileira, que tem como princípios a inovação, 

designers arrojados e modernos, durabilidade e 

principalmente o conforto.

conquistas
Referência de qualidade e tecnologia, a Indústria 

de Colchões Castor não pára de investir em novos 

equipamentos, além de estar sempre se atuali-

zando sobre design e tendências mundiais, para 

oferecer aos seus clientes sempre o melhor. 

Por se tratar de uma empresa que possui to-

dos os processos de produção, a Castor certifica 

que todos os passos  da produção são  feitos com 

total excelência, utilizando a melhor matéria-pri-

ma, usufruindo de tecnologia de ponta, inclusive 

na fabricação dos molejos internos dos colchões, 

utilizando tecnologia Suíça, além de fabricar sua 

própria espuma de poliuretano.

Devido a esse processo de produção, a em-

presa recebeu vários prêmios de qualidade re-

gionais e nacionais, além da certificação ISO 

9001. Dentre os prêmios, não podemos deixar de 

mencionar o Prêmio Mérito Lojista, concedido 

por vários anos pela Confederação Nacional de 

Diretores Lojistas, e ainda o TOP MÓBILE, que 

revela as marcas mais lembradas pelos indus-

triais e varejistas do setor.

 

História
Foi em Ourinhos/SP, mais especificadamente na 

Vila Musa, onde tudo começou, quando o Dr. Hé-

lio Silva, movido pelo seu espírito empreendedor, 

fundou a empresa Hélio Silva. Os colchões eram 

fabricados nos fundos de um pequeno armazém 

de propriedade da família, sendo feitos de capim, 

cortados das margens da Rodovia Raposo Tava-

res.

Em 1983 a fábrica se transferiu para o Dis-

trito Industrial de Ourinhos, onde a empresa ga-

nhou espaço para sua expansão física e realizou 

sua vocação para a permanente modernização e 

constante aprimoramento de sua tecnologia. 

O nome “Castor” foi inspirado com base em 

uma marca de lã, sendo estes novelos muito fa-

mosos na época.

 

o Produto
Como produto principal, a Castor possui uma am-

pla linha de colchões, com opções para diversas 

necessidades e gostos.

Projetados por profissionais de diversas áreas, 

dentre eles engenheiros químicos e  especialistas 

da área médica, os colchões, são desenvolvidos 

com o objetivo de proporcionar um extremo con-

forto, oferecendo a melhor sustentação combina-

da à uma surpreendente maciez, que resulta num 

sono extremamente tranqüilo, aconchegante e 

revitalizante. Todas as peças são produzidas den-

tro da mais alta tecnologia e cada fase do proces-

so produtivo passa por um rigoroso controle de 

qualidade. As peças saem da fábrica plastificadas 

e embaladas cuidadosamente, sendo carregadas 

e transportadas em condições adequadas para 

todas as regiões do país. Todo esse processo ga-

rante o compromisso da empresa com o consu-

midor , proporcionando sua total satisfação. 

A qualidade está presente em todas as linhas 

de produtos. A linha Gold, que abrange produ-

tos Ergomed, voltados à saúde e qualidade de 

vida dos usuários, a linha Silver, que possui 

diferentes modelos, e ainda as 

linhas Sleep, Basic e 

Hotelaria. 

O domínio das 

diversas tecnologias 

setorizadas faz a di-

ferença da Colchões 

Castor. Uma das prin-

cipais é a tecnologia 

Suíça “Pocket System”, 

com sistema de pré-compressão das molas, que 

prolonga sua vida útil,  adaptam- se às curvas do 

corpo, equilibrando os pontos de pressão, garan-

tindo o alinhamento total e a perfeita redistribuição 

de peso, sem deformações. Também produz col-

chões de molas convencionais – “Bonnel System”. 

Já a tecnologia inglesa Tufter, “Hand Crafted”, 

compõe acabamento feito a mão, que permite um 

agulhamento interno e externo no colchão. 

Os novos lançamentos Castor 2008 são pro-

dutos voltados para o consumidor que busca, 

além do conforto, qualidade de vida e bem estar.

Os colchões têm como diferencial tecidos ino-

vadores: Soja/Bambu ; Aloe Vera, Óleo de Jojoba 

e Vitamina E; Tecido Inteligente que cria um mi-

croclima agradável; Tecido   resistente a sujeira e 

repelente a água; Tecido que utiliza tecnologia de 

micro cápsulas com fragrâncias encantadoras 

Com a mesma qualidade que produz col-

chões, também disponibiliza móveis e estofados 

que seguem um design europeu.

evoluções recentes
Além da excelente infra-estrutura que dispõe, 

a Indústria de Colchões Castor dá andamento a 

mais construções, ampliações e implantação de 

novos equipamentos, com a mais alta tecnologia.

Para oferecer o melhor produto, a Castor im-

porta da Suíça as mais modernas máquinas de 

fabricação de molas, garantindo sempre a mais 

alta tecnologia nos processos de fabricação dos 

molejos dos colchões. Sua área fabril conta tam-

bém com equipamentos importados da Inglaterra 

e dos EUA, buscando sempre o que tem de mais 

atual para fabricação de  colchões.

Nos processos de fabricação, a indústria uti-

liza a melhor matéria-prima aliada à tecnologia 

de ponta. A espuma é fabricada em sistema se-

micontínuo, que une qualidade às diversidades 

de espumas exigidas 

pelo mercado brasilei-

ro, sendo alta, média e 

baixa densidades, soft, 

supersoft e viscoelástic.

Na confecção e aca-

bamento são utilizadas 

bordadeiras importadas 

automatizadas, que per-

mitem várias padrona-

gens de bordados. Esse 

detalhe é um dos princi-

pais diferenciais dos pro-

dutos Castor.

coMunicação
A Castor investe em campanhas publicitá-

rias utilizando diversos meios de comunicação, 

tais como: TV Globo – no programa Domingão 

do Faustão, revistas Veja, Casa Cláudia, Vogue e 

jornal Estadão, além de folders, revistas dos pro-

dutos e materiais para ponto-de venda além de 

catálogos de lançamento, para manter os clien-

tes sempre atualizados com as novidades.

valores da Marca
A indústria cresceu prezando  o respeito ao meio 

ambiente, esse cuidado sempre foi uma das 

normas prioritárias da empresa que, a cada dia, 

procura aperfeiçoar seus conceitos de respeito à 

natureza.

A Castor foi umas das pioneiras do progra-

ma de qualidade conhecido como Pró-espuma, 

garantindo o padrão de qualidade em seus pro-

dutos.

O processo de produção de espuma desen-

volvido pelos próprios engenheiros da empresa 

garante um produto limpo e seguro. Esse cuida-

do reduz ao máximo o impacto ao meio ambiente 

mantendo a alta qualidade da espuma, para que 

o padrão Castor seja sempre uniforme.

Tudo que a Castor construiu até hoje é fruto 

de uma empresa ética, que preza a responsabili-

dade social, a integridade, a excelência, inovação, 

qualidade, confiança, tecnologia, durabilidade, 

designs modernos, conforto e principalmente a 

valorização de todos que fazem parte da empre-

sa, desde os colaboradores até o foco principal, 

o cliente.

O que vOcê nãO sabia 
sObre a castor

· a indústria de colchões castor possui la-

boratório próprio, onde são testadas várias 

amostras de todos os lotes produzidos, cer-

tificando e garantindo a total qualidade em 

seus produtos, desde a matéria prima até o 

produto final.

· começou com colchão de capim, colhido 

a margem da rodovia raposo Tavares.

· O nome castor utilizado em novelos de lã 

na década de 60 foi também um dos moti-

vos de inspiração para o nome  da indús-

tria castor.
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