
 

Aborígine store 

A marca 

Nascida em 1995, a aborígine veio com o intuito de trazer produtos de altíssima 

qualidade,começa com o desenho da coleção, depois as malhas utilizadas são escolhidas, 

testadas e após aprovadas vão para a confecção própria, com um rigoroso controle de 

qualidade. 

 

Sobre nós 
Missão: 
Criar, produzir e vender produtos que satisfaçam em qualidade e atendimento, gerando valores aos 
clientes, funcionários e sócios. 

Visão: 

 
Ser uma das melhores empresas de confecções de moda fitness, em referência e qualidade! 

Valores: 

 
Honestidade, respeito às pessoas, a natureza e aos animais! Responsabilidade social, simplicidade e 
compromisso, com um mundo melhor! 
Somos uma empresa que acredita na família e na satisfação do trabalho por equipe, nos espelhamos no 
exemplo de São José Operário! 

Um pouco da nossa história. 

A Aborígine foi fundada em 1995, em Curitiba – Pr e surgiu da necessidade de oferecer ao mercado uma 
empresa que realmente se preocupasse com qualidade, rapidez e excelência no atendimento. 
Iniciou suas atividades confeccionando principalmente camisetas. Com o passar do tempo, e sempre 
observando as necessidades do mercado, passou a confeccionar também camisas pólo e blusões, porém 
com o passar de tempo encontrou na moda fitness seu maior nicho, hoje continuamos com nossas linhas 
iniciais de camisetas e toda linha fitness, calças leggings, calças bailarinas, essas duas as campeãs de 
vendas, tops, regatas, camisetas em dry fit poliamida com tratamentos, tapa-bumbum e muito mais. 
Contamos com uma equipe altamente qualificada e investimos na melhoria profissional dos nossos 
colaboradores, sempre participando de feiras e congressos, tudo para levar ao cliente final o que há de  

novidades e melhor no mercado. 



Alguns exemplos de produtos 

 
Calças leggings 

 

 

 
Calças bailarinas (Flarê) 

 

 

 

 

 

 

 



Tops 

 

 

 

Caracteristicas dos produtos em suplex. 

Suplex® Power Stretch 

Performance 

 Activewear  

 Get  Ready  

 UV Protection  50+  

 Alta compressão   

Feito no Brasil  

Composição: 88%poliamida 12%elastano 

Costuras bem feitas e reforçadas 

Modelagem exclusiva 

caimento perfeito 

Modela o corpo 

Não fica transparente 

Não faz bolinha 

Cores da moda 

Fácil de manter, não precisa passar e seca rápido 

 



Camisetas e regatas em dry poliamida 

 

 

Tapa bum-bum e shorts 

 

 

 

 



Caracteristicas dos produtos com dry fit 

Dry fit 100% poliamida 

Malha com tratamentos UV 50+ 

Secagem ultra rápida 

Feito no Brasil  

Composição: 100% poliamid 

Costuras bem feitas e reforçadas 

Modelagem exclusiva 

caimento perfeito 

 

Outros modelos fitness, calça e top cirrê e com detalhes, telas, transparências, duas cores 

 

 

 

 



Linha masculina e feminina – polos – camisetas – blusões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conheça toda a linha  

Para clientes finais https://www.aboriginestore.com.br 

Para lojistas e revendedores https://www.atacado.aborigine.store.com.br 

Site institucional https://www.aborigine.com.br 

 

Siga nossas redes sociais 

https://www.instagram.com/aboriginestore/ 

https://www.facebook.com/aboriginestore 

https://twitter.com/aborigineconf 

https://www.youtube.com/channel/UCmRCzttvF-KgV_3h1jQKh1A?view_as 

 

Nossos contatos 

Email: contato@aborigine.com.br 

Whats: (41) 98416-0195 

Telefone (41) 3354-6225 

Endereço:  Rua Paula Prevedello Gusso, 525 –Boa vista – Curitiba – Pr.- Brasil 
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