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Light Print
Composição: 90%Poliéster 10%Elastano;
Tecido característico pelo seu toque de malha fria, caimento leve e de fácil cuidado. Sua 
composição permite estampas com mais definição, cor e brilho acetinado.

Liganete
Composição: 100%Poliamida
Tecido de poliamida característico pelo seu toque de malha fria, caimento leve e de fácil 
cuidado. A composição do tecido conta com a excelência do fio Rhodia Amni de alta 
qualidade.

Viscolycra
Composição: 96%Viscose 4%Elastano;
A Viscolycra é a fusão da fibra de elastano com o fio de viscose, gerando um tecido leve 
e confortável de fácil cuidado. É uma das principais bases usadas em nossa marca por 
sua maciez e conforto.

Fleece (Robes Importados)
Composição: 100%Poliéster;
Muito semelhante ao soft por sua maciez e fofura. O artigo foi construído em tear 
jaquard proporcionando assim texturas e desenhos em alto relevo de tricô.

Pelo
Composição:
Feito com fibras sintéticas especialmente tratadas para imitar o pelo animal. Pode ser 
utilizado em vestuários, decorações e diversas outras finalidades.



Viscolycra Mescla / Mesclada
Composição: 96%Viscose 4%Elastano;
Tecido que possui as mesmas qualidades da viscolycra lisa, porém combina fios 
de viscose com fios de poliéster onde ambos possuem coloração em tons de cinza 
resultando em um tecido com aparência mesclada entre fios claros e escuros, além dos 
fios de elastano garantindo maciez e elasticidade.

Renda
Composição:
A renda é um tecido transparente de malha aberta, fina e delicada, que forma desenhos 
variados com entrelaçamentos de fios de poliamida, poliéster ou algodão. Tecido fino e 
delicado precisando de cuidados ao seu manuseio e lavagem.

Veludo Molhado
Composição: 96% Poliamida / 4% Elastano;
Um veludo tecnológico desenvolvido com elastano, combinação perfeita entre estilo, 
glamour e conforto. Destaca-se pelo toque, maciez e brilho acetinado. Explorado no 
fitness para bodies, agasalhos e roupas esportivas em geral. Tem uma pegada no 
íntimo, misturado a outros materiais para criar uma peça sexy e confortável.

Tela
Composição:
Tecido tramado em rede com furos redondos ou hexagonais, produzindo o efeito final de 
transparência. Seus furos são maiores e mais aparentes do que os do tule. Não amassa. 
Bom caimento. Normalmente utilizado em peças delicadas necessitando maior cuidado. 
Podem ser de poliamida ou poliéster.

Viscolycra Fio Tinto
Composição: 96%Viscose 4%Elastano;
Tecido que possui as mesmas qualidades da viscolycra lisa, porém neste tipo de 
fabricação é o próprio fio que recebe o tingimento, antes mesmo de ser tecido. Então, as 
telas são elaboradas com os fios previamente tingidos, e, é de acordo com a disposição 
destes fios que se formam diferentes padronagens, como listras e xadrezes. Este 
processo garante maior durabilidade, toque macio e vivacidade de cor, pois não há 
processo de estamparia, mas sim, o tingimento do fio.



Peach skin
Composição: 90%Poliéster 10%Elastano;
Tecido de poliéster que lembra muito a uma pele de pêssego. Possui leve peluciado no 
avesso e direito liso. Sua composição permite estampas com maior definição e cor.

Flanela
Composição: 100%Algodão;
Tecido plano flanelado, com fios retorcidos e penteados, o que permite um toque 
semelhante ao chashmere, porém com a maciez do 100% algodão. Produzido com 
a técnica de fio tinto, onde os padrões são formados a partir da coloração do fio, 
proporcionando assim maior durabilidade da cor e do tecido.

Moletinho
Composição: 50%Algodão 50%Poliéster;
Tecido de algodão com poliéster, possui sua superfície macia e suave. Possui as 
mesmas características do moletom, diferenciando-se apenas pela menor gramatura.

Canelado Shine
Composição: 79%Viscose 10%Poliéster 7%Elastano 4%Poliamida;
Tecido de viscose caracterizado por listras verticais proporcionando textura e um leve 
relevo ao tecido. Além disso, possui listras horizontais de lurex trazendo brilho ao 
produto.

Tule
Composição: 95%Poliamida 5%Elastano;
Tecido tramado em rede com furos redondos ou hexagonais, produzindo o efeito 
final de transparência. Tecido fino, frágil, furado e transparente. Contém elastano, 
proporcionando elasticidade à peça. Não amassa. Bom caimento. Normalmente utilizado 
em peças delicadas necessitando maior cuidado.



Melange
Composição: 100%Poliamida
Liganete de efeito melange extremamente elegante. O artigo se destaca por seu brilho 
e visual extraordinário. Delicado e refinado, é um tecido superleve no qual garante um 
caimento perfeito e conforto absoluto para uma agradável sensação de frescor na pele.
Malha Tricot
Composição: 88% 12% Poliéster

Malha Índigo
Composição: 50%Algodão 50%Poliéster;
Tecido que possui as mesmas qualidades da malha de algodão lisa, porém combina fios 
de algodão com fios de poliéster onde ambos possuem coloração em tons de azul jeans 
resultando em um tecido com aparência mesclada jeans entre fios claros e escuros.

Malha Moonlight
Composição: 90%Poliéster 10%Elastano;
Um tecido leve que tem a estrutura mais simples de uma malha, se moldando bem ao 
corpo e proporcionando bom caimento. Composta por fios de poliéster de microfilamento 
possui menor tendência a pilling. Além disso, permite estampas com mais definição de 
cor. 

Cetim Dull
Composição: 97%Poliéster 3%Elastano;
Tecido plano de aspecto brilhante, liso, de toque fluido e macio. Composto por fios 
de poliéster e elastano garantindo maior conforto e elasticidade ao produto. Sua 
composição permite estampas com mais definição, cor e brilho acetinado.



Poliamida Lisa
Composição: 92% Poliamida 8% Elastano
Tecido com aspecto natural opaco e bem compacto. Agrega leveza e tecnologia com o 
conforto do elastano, e seu toque suave e delicado provoca uma sensação agradável 
em contato com a pele. De excelente respirabilidade, permite secagem rápida e 
maior conforto térmico. Desenvolvido para o segmento de lingerie, fornece uma ótima 
cobertura e ajuste perfeito nas peças íntimas capaz de modelar a silhueta, sendo ideal 
para a confecção de peças.

Fleece Reciclato
Composição: 73%Poliéster 27%Algodão;
O Reciclato foi desenvolvido com uma nova geração de fibras de poliéster, muito mais 
finas, obtidas a partir da reciclagem de garrafas PET, que combinadas a mais alta 
tecnologia têxtil, resultam em um tecido nobre, macio, confortável, agradável ao toque e 
muito resistente.

Atlanta
Composição: 79,41% Poliamida 20,59% Elastano;
Fabricado com 20% de elastano, assegura uma elasticidade firme, e de forma 
controlada. O Atlanta é compacto, sem qualquer transparência, com plena cobertura, 
mesmo quando é exigida a elasticidade do tecido na peça confeccionada. Fabricado 
com fio brilhante é ótimo para prática esportiva dentro do ambiente das academias e 
para esportes radicais, praticados ao ar livre.

Energy Cirré
Composição: 84%Poliéster 16%Elastano;
Tecido de poliéster de alto desempenho. O cirré é um acabamento laqueado e de 
aparência molhada, mantendo as características de funcionalidade e o toque suave. 
Proporciona equilíbrio térmico, respirabilidade, secagem rápida, fácil manutenção. Além 
disso conta com excelente resistência e proteção UV50+. 



Ohana
Composição: 88%POLIESTER 12%ELASTANO
Tecido fino de poliéster com elastano, com aspecto liso de corta vento. Ideal para peças 
de sobreposição, como jaquetas e parkas. Sua composição garante um toque macio e 
permite estampas com maior cor e intensidade.

Energy Up Thermo
Composição: 91%Poliéster 9%Elastano;
Tecido de poliéster de alto desempenho. Proporciona conforto térmico, protege contra 
o frio e umidade, alta absorção e transporte do suor. Além disso conta com excelente 
resistência e proteção UV50+. 

Energy Up Thermo Mescla
Composição: 92%Poliéster 8%Elastano;
Possui as mesmas características do Energy Up Thermo, porém com aparência mescla.

Double Crepe
Composição: 88% Poliéster 10% viscose 2% Elastano
Malha dupla face de poliéster, viscose e elastano com toque macio e caimento 
encorpado. Possui superfície levemente creponada com um dos lados em efeito 
mescla proporcionando diferencial ao artigo. Sua boa elasticidade confere liberdade de 
movimentos e conforto ao uso, permite a utilização em modelos diversos.

Neoprene
Composição: 91%Poliéster 9%Elastano;
O neoprene é a combinação de uma fatia de borracha expandida sob alta pressão e 
temperatura, que quando vulcanizada é revestida com tecido dos dois lados. Suas 
principais características são: flexibilidade, elasticidade, resistência e proteção térmica.



Malha Crepe
Composição: 97%Poliéster 3%Elastano;
Malha de poliéster com textura creponada. Por causa da sua composição permite 
estampas com mais definição e cor.

Visco Stripe
Composição: 86% Viscose 11% Poliester 3% Elastano
Com visual nobre e aspecto delicado esta malha combina um fio brilhante e viscose 
promovendo um produto confortável com excepcional caimento e suavidade.

Body fit
Composição: 78%poliamida 13%poliester 9%elastano;
Tecido que mistura poliamida, poliéster e elastano de alto desempenho. Proporciona 
equilíbrio térmico, flexibilidade, respirabilidadade, além de não amassar e moldar-se ao 
corpo com facilidade.

Moletom MVS
Composição: 94% Viscose 6% Elastano
Produto encorpado e versátil produzido com Fios Finos de Viscose com elastano que 
não forma pilling (bolinhas) devido ao moderno processo de fiação a ar M.V.S. (Vortex). 
Indicada para blusas, vestidos, saias e calças que necessitem de peso, mas também de 
fluidez no caimento.

Poliamida Mescla
Composição: 100% Poliamida
Extremamente macio, o artigo se destaca pela sua leveza e seu visual mescla bicolor. 
Delicado e refinado, foi criado para atender o mercado de lingerie noite e também para 
atender o mercado de fitness para a confecção de peças soltinhas com muito conforto.



Glam
Composição: 92%Poliamida 8%Elastano;
Tecido de poliamida com elasticidade e leve compressão. Possui brilho acetinado.

Fit Power Print
Composição: 78,6% Poliéster 21,3% Elastano
Um produto especialmente desenvolvido para ser estampado permitindo maior 
versatilidade e criatividade. Desenvolvido em poliéster. Destinado para o segmento 
de linha fitness, tecido encorpado com alta concentração de Lycra para garantir maior 
compressão, deixa a peça mais ajustada ao corpo, explora a tecnologia Ketten Sport.

Power Jersey
Composição: 79% Poliamida 21% Elastano
Tecido de aspecto encorpado, super opaco e com maior aderência ao corpo. Tecido 
mais resistente e de alta performance comparado a um produto tradicional. O alto 
percentual do fio de Elastano confere ao produto um bom power, com mais força de 
retorno, modelando o corpo com firmeza e maior conforto.



Moleton Strech
Composição: 97% Viscose 7% Elastano;
Produto encorpado e versátil produzido com Fios Finos de Viscose com elastano que 
não forma pilling(bolinhas) devido ao moderno processo de fiação a ar M.V.S. (Vortex). 
Indicada para blusas, vestidos, saias e calças que necessitem de peso, mas também de 
fluidez no caimento.

Microsoft
Composição: 100%Poliéster;
Tecido de poliéster macio e fofo. Possui como vantagens: ser resistente, ter alta 
durabilidade da cor e possuir propriedades térmicas.

Suedine
Composição: 88% ALGODAO 12% POLIESTER
A malha suedine é um tecido feito em malha de algodão que busca imitar a textura 
da pele, com o efeito final de toque macio. Os destaques deste tipo de tecido são seu 
caimento e o conforto que proporciona ao toque


