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INVERNO

2020

Nas próximas páginas iremos 
compartilhar o manual da coleção   
Inverno 2020 com vocês. Nossas 
inspirações, pesquisas e ideias 
que deram as diretrizes para a 
confecção desta nova coleção. 
A cada semestre propomos um 
novo tema e neste inverno ele será 
intimamente ligado com a nossa 
missão: proporcionar bem-estar. 
Bem-estar para as pessoas e 
para o meio ambiente. Escolhas 
saudáveis em todos os sentidos, 
fazem desta uma coleção mais 
CONSCIENTE. Peças atemporais e 
duráveis, com design e sobretudo, 
conforto. Nossa busca está voltada 
em oferecer não somente um 
produto, mas sim uma experiência 
completa de conforto. 

Escolhas saudáveis em todos 

os sentidos , fazem desta uma 

coleção mais CONSCIENTE.



54

Está em nossa 
missão: proporcionar 
bem-estar em todos 
os momentos. E falar 
de bem-estar está em 
voga. Os movimentos 
globais apontam que 
as pessoas nunca se 
importaram tanto com 
a saúde e o bem-estar 
físico e mental. Elas  
estão emocionalmente 
mais ligadas ao lar, 
aproveitando o con-
forto de ficar em casa. 
A consciência de que 
nosso tempo é finito e 

precisamos desfrutar 
de momentos relax-
antes e especiais faz 
com que o autocuida-
do cresça. O foco prin-
cipal está no descanso 
e na recuperação e é 
onde nós atuamos. Na 
escolha dos tecidos, 
modelagens, estam-
pas e cores, nosso 
intuito é proporcionar 
uma experiência única 
de conforto e bem-es-
tar para quem veste 
nossos produtos. 

A VALORIZAÇÃO 
DO
BEM-ESTAR
DIANTE DE UMA REALIDADE EM QUE RECEBE-
MOS TANTAS INFORMAÇÕES POR DIA,CHEGOU 
A HORA DE VALORIZAR O AUTOCUIDADO E 
TIRAR UM TEMPO PARA NÓS.

Está em 
nossa missão: 
proporcionar 
bem-estar 
em todos os 
momentos.
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Diante do cenário em que vivemos, refletimos 

a respeito do nosso papel na construção de 

uma vida melhor para nossos clientes. Assim 

surge a coleção CONSCIÊNCIA.

RELEASE

Pensando em criar 

produtos únicos e espe-

ciais, nossas escolhas 

são feitas com cuidado 

e responsabilidade.

Inverno 2020 tos preciosos, nos desligar dos ex-
cessos e viver mais

com menos, utilizando o tempo que 
possuímos da melhor forma possível. 

Por isso, com conforto e delicadeza, 
nossas peças trazem a tranquilidade 
necessária para 

desacelerar e cultivar boas lem-
branças.

Com foco no bem-estar, optamos 
por materiais com toque macio, 
estampas agradáveis e cores 
aconchegantes, tornando nossos 
produtos

perfeitos para aproveitar momentos 
especiais da vida.

A cada coleção buscamos inspirações 
e referências no mundo que nos cerca.  
É com um

olhar atento que observamos as con-
stantes transformações e os movimen-
tos globais.

Pensando em criar produtos únicos e 
especiais, nossas escolhas são feitas 
com cuidado

e responsabilidade. 

Diante do cenário em que vivemos, 
refletimos a respeito do nosso papel na 
construção de 

uma vida melhor para nossos clientes. 
Assim surge a coleção CONSCIÊNCIA.

Nela adotamos os conceitos de longev-
idade e atemporalidade, criando peças 
de extrema

qualidade e design para que atraves-
sem o tempo. Tempo, aliás, é pala-
vra-chave por aqui.

Queremos nos reapropriar de momen-
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Buscamos referências, 

memórias arquivadas, 

inspirações em todos 

os lugares

PAINEL 
DE 
INSPIRAÇÃO

A cada início de coleção nosso 
olhar coleta todo tipo de infor-
mações. Buscamos referências, 
memórias arquivadas, inspirações 
em todos os lugares. Nosso painel 
é uma construção feita a partir de 
tudo isso. Ele contém a essência da 
coleção. Para compor o painel de 
Inverno 2020 trouxemos imagens 
que expressem todo o conforto 
e bem-estar que nossos produ-
tos carregam. Sensações e cores 
agradáveis que trazem sentimen-
tos de plenitude e relaxamento. 
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CARTELA DE 
CORES

Cores aconchegantes 
e que proporcionam a 
sensação de descanso. 
Nossa cartela foi con-
struída com base nesses 
quesitos. Democrática, 
ela atende a todos os 
públicos, com combi-
nações sofisticadas e 
elegantes. Tons neutros 
com pinceladas de tons 
intensos como vermelho 
e verde garrafa, se mis-
turam para resultar em 
uma cartela ideal.
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0
9

ESTAMPAS
01. Estampas 
clássicas, moder-
nas, atemporais. 
Nosso mix de 
estampas é 
perfeito!

As estampas dão o tom da 

coleção, por isso são tão 

importantes. Através delas 

expressamos a ideia de 

conforto e aconchego que 

queremos transmitir. 



Inspiradas em papéis de 

parede, estampas com 

flores produzem um visual 

elegante dando um toque 

de luxo e sofisticação.

1514

Os clássicos retornam, 

investindo nas tradições. 

Tons neutros e suaves dão 

vida a xadrezes e padrona-

gens de losango.
xadrezes florais



Formas pintadas à mão são 

suaves e graciosas e inspi-

ram padronagens em cores 

delicadas de aquarela.

As estampas com linhas 

de contorno são destaque. 

O contorno de plantas 

surge como inspiração em 

trabalhos delicados.

1716

aquarelados contornos



As figuras geométricas 

ressurgem delicadas, 

com toques diferenciados 

como contornos à mão, 

imperfeições e desenhos 

inusitados.

O animal print vem para 

ficar. Em tons sofisticados 

trazem requinte para as 

peças.

1918

  poás onças



 Profundamente inspiradas 

na natureza, as estampas 

de folhagem trazem 

frescor, com tons suaves e 

aconchegantes.

Padronagem clássica em 

qualquer temporada, as 

listras são renovadas. 

Coloridas ou com estética 

diferenciada, elas equili-

bram qualquer look.

2120

      folhagem       listras



Os vermelhos ganham 

uma aura mais fashion, 

aplicados a propostas 

refinadas ficam ainda mais 

elegantes.

Estampas figurativas apa-

recem com cores neutras, 

trazendo suavidade e 

delicadeza para as com-

posições. 

2322

     vermelhos      figurativos
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Os hábitos de consumo 
estão mudando. Diante da 
urgência em tomar medidas 
para a preservação do meio 
ambiente, os consumidores 
- principalmente os mais 
jovens - estão transformando 
o mercado. As fast fashions 
com suas roupas baratas, 
mas que não dialogam com 
princípios de ética e suste-
ntabilidade não estão mais 
atraindo o público.
Marcas que prezam pela 
qualidade de seus produtos 
e possuem uma conduta 
transparente em seus meios 
de produção estão se desta-
cando e sendo valorizadas. 
Sempre pensando em 
evoluir na forma como tra-
balhamos, buscamos desen-

volver produtos duráveis e 
com matérias-primas que 
respeitem os princípios em 
que acreditamos.
A linha Eco é composta por 
produtos que levam esses 
conceitos. Nela, investimos 
em tecidos com carac-
terísticas super especiais. O 
algodão das malhas possui 
impactos ambientais reduzi-
dos em sua produção e um 
fluxo sustentável em toda a 
cadeia têxtil. O tingimento 
é elaborado com corantes 
provenientes da natureza, 
reduzindo os insumos quími-
cos, o consumo de energia 
e o consumo de água. Esse 
tipo de tingimento é ambi-
entalmente e socialmente 
sustentável.    

A SUSTENTABILIDADE É TEMA CADA VEZ MAIS IMPORTANTE. 
PRODUTOS QUE RESPEITAM O MEIO AMBIENTE SÃO  A 
TENDÊNCIA QUE VEIO PARA FICAR.

Buscamos 

desenvolver 

produtos 

duráveis e com 

matérias primas 

com princípios 

em que acredi-

tamos. 

LINHA ECO

 Além de tudo isso, a 
malha ainda fica com boa 
hidrofilidade, toque macio 
e ótimo caimento.
A viscolycra utilizada nesta 
linha, oferece total trans-
parência no processo, pois 
através de um código QR 
Code, é possível monitorar 
desde a produção até 
o destino dinal da fibra. 
As fibras são feitas de 
madeira natural, produtos 
botânicos derivados de 
fontes renováveis e pro-
cessados com tecnologias 
únicas de conservação de 
recursos.
As peças são embaladas 
em caixas de papel e os 
tags não possuem partes 
plásticas.
Confira as peças e aposte 
nessa ideia!
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Conforto e qualidade 
são fundamentais no 
momento de escolher 
nossos tecidos. tudo 
para garantir as 
melhores peças.

A escolha dos tecidos é parte fun-
damental da coleção. Duas carac-
terísticas são de suma importância 
para que o tecido seja aprovado: 
conforto e qualidade. Optamos por 
tecidos duráveis, garantindo a lon-
gevidade das peças, além de um 

toque suave que traga a sensação 
especial de extremo conforto. E 
além de tudo isso, nossos tecidos 
possuem beleza única! Confira 
nossas escolhas especiais para 
o inverno 2020 e não deixe de ler 
nosso glossário!

TECIDOS
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100% Poliamida

POLIAMIDA
COM BRILHO

Seu br i lho acentuado 
proporciona v isual 
sof ist icado e elegante . 
Um tecido f lu ído e 
ref inado é a escolha 
certa para a confecção 
de peças requintadas . 
Leve e suave Sat inê é 
s inônimo de elevado 
conforto .

VISCOLYCRA
LISA ECO

Viscolycra com f io 
Lenzing,  é a viscose com 
menor impacto ambiental . 
Através de um código QR 
Code é possível  monitorar 
desde a produção até 
o dest ino f inal  da f ibra , 
cer t i f icando que todas as 
etapas do processo estão 
al inhadas às normas de 
sustentabi l idade Lenzing. 
Com toque macio e ót imo 
caimento.

93% Viscose 3% elastano
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Tecido nobre,  fe ito com 
algodão egípcio.  O f io 
egípcio é conhecido 
pela grande qual idade, 
f ibras longas ,  al ta dura-
bi l idade e confor to ao 
toque.  É um tecido com 
incomparável  maciez, 
que resulta em peças 
sof ist icadas t razendo a 
sensação e bem-estar. 

SUEDINE
FINE
EGYPTIAN
100%  Algodão

MALHA
TERRA

A fibra desta malha já nasce col-
or ida por meio de cruzamento de 
espécies diferentes de algodão, 
obt ido em tons naturais e terrosos . 
O uso dessa f ibra ,  juntamente 
com f ibras virgens de algodão, 
possibi l i ta  tonal idades diferentes 
da malha crua,  evitando o uso de 
corantes .  O pr incipal  benef ício 
ao meio ambiente é não ut i l izar 
o processo de t inturar ia ,  um dos 
que mais agr ide a natureza .

100%  Algodão
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RIBANA
CROCHÊ
90% Poliéster
10% Elastano

100% Algodão

Ribana t rabalhada com 
toque super macio 
que deixa qualquer 
peça com um visual 
diferenciado. MALHA

SANDWASH

Sand Wash é um processo 
exclusivo e inovador onde 
o tecido passa por uma ex-
clusiva lavagem com jato de 
areia e por um acabamento 
especial  e del icado,  pro-
cedimento que não agr ide a 
estrutura do produto.  Esse 
processo dá ao tecido um 
toque muito agradável  t ipo 
“pele de pêssego”.  O efeito 
visual  do tecido apresenta 
um desgaste proposital  e 
sut i l .
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FIO TINTO
86% Viscose
7% Poliéster
7% Elastano

Neste t ipo de fabr i-
cação é o própr io f io 
que recebe o t ingi-
mento,  antes mesmo 
de ser tecido.  As pa-
dronagens são feitas 
com o f io previamente 
t ingido,  garant indo 
maior durabi l idade, 
toque e vivacidade de 
cor.

PEACH
SKIN
90% Poliéster
10% Elastano

Tecido térmico que 
lembra muito a pele 
de um pêssego.  Possui 
em seu  lado avesso 
um leve peluciado, 
com toque macio e de 
ex tremo confor to.
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GLOSSÁRIO
PIJAMAS FEMININOS

PIJAMAS MASCULINOS

INTIMATES
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96% pol iéster 4% elastano

Tecido plano de aspecto br i lhante,  l iso,  de 
toque f luido e macio.  Composto por f ios 
de pol iéster e elastano garant indo maior 
confor to e elast icidade ao produto.  Sua 
composição permite estampas com mais 
def in ição,  cor e br i lho acet inado.

CETIM LISOCETIM LISO

97% pol iéster 3% elastano

Tecido plano de aspecto br i lhante,  l iso,  de 
toque f luido e macio.  Composto por f ios 
de pol iéster e elastano garant indo maior 
confor to e elast icidade ao produto.  Sua 
composição permite estampas com mais 
def in ição,  cor e br i lho acet inado.

CETIM DULL/ CETIM COM ELASTANOCETIM DULL/ CETIM COM ELASTANO
85% algodão 15% pol iéster

Tecido com predominância do algodão,  f ios 
em relevo e em forma de laços .  A formação 
do f io dá através de um efeito felpudo no 
lado dire ito.  Possui  grande capacidade de 
absorção de l íquidos , 

ATOALHADOATOALHADO

58% pol iéster 42% algodão

Plush em formato canelado de pol iéster 
com algodão.  Produto de toque macio e 
aconchegante,  versát i l  para diversos públ i-
cos . 

ENERGY UP THERMOCANELADO FLUFFYCANELADO FLUFFY

92% viscose 8% elastano

Ar t igo nobre,  tecido com o requinte do f io 
de viscose com visual  e toque especial . 
Possui  uma tex tura canelada,  dando um 
efeito de relevo ao tecido.

CANELADO TRACYCANELADO TRACY  
92% viscose 8% elastano

O mater ial  possui  t ipos de plást ico em sua 
composição para f icar  mais semelhante 
em aparência ao couro natural .  Apresenta 
também um tecido de algodão em seu 
revest imento.  O Corano apresenta alta re-
sistência e durabi l idade.  Para l impeza ut i l izar 
apenas solução de água e sabão neutro. 

CORANO (NECESSAIRE)CORANO (NECESSAIRE)
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90% pol iéster 10% elastano

Tecido caracter íst ico pelo seu toque de 
malha fr ia ,  caimento leve e de fáci l  cuidado.
Sua composição permite estampas com mais 
def in ição,  cor e br i lho acet inado.

LIGHT PRINT LIGHT PRINT 

100% pol iamida

Tecido de pol iamida caracter íst ico pelo seu 
toque de malha fr ia ,  caimento leve e de 
fáci l  cuidado.  A composição do tecido conta 
com a excelência do f io Rhodia Amni de alta 
qual idade.

ENERGY UP THERMOLIGANETE MICROFIBRA AMNILIGANETE MICROFIBRA AMNI

100% pol iéster

Fleece é um tecido sintét ico leve,  macio, 
com ambos os lados escovados .  Ele é fe ito 
de f ibras f in íssimas,  que permite cr iar  uma 
superf ície uniforme e densa.  Entre os f ios 
da superf ície cr ia-se uma camada de ar  que 
cr ia efeito de isolamento térmico.  Em conse-
quência pele f ica seca e quente,  e assim, o 
corpo é protegido do fr io.

FLEECEFLEECE

100% algodão

Tecido plano f lanelado com f ios retorcidos 
e penteados o que permite um toque sem-
elhante ao chashmere,  porém com a maciez 
do 100% algodão.  Produzido com a técnica 
de f io t into,  proporcionando assim maior du-
rabi l idade da cor e do tecido.

FLANELAFLANELA

100% algodão

Um tecido leve que tem a estrutura mais 
s imples de uma malha,  se moldando bem ao 
corpo e proporcionando caimento e maior 
durabi l idade.Possui  tex tura leve e por ser 
composta de f ibras naturais possui  ót ima 
respirabi l idade.

MALHAMALHA

71% algodão 29% pol iéster

Tecido maquinetado matelassê com pont i l-
hados em contraste,  destacando a tex tura 
geométr ica .  Além do aspecto clássico, 
tem toque macio e é estruturado.  O f io de 
algodão é cer t i f icado ABR (  Algodão Brasi le-
iro Responsável )  e o f io de pol iéster é fe ito 
de PET reciclado. 

MALHA DUPLA FACE ECOMALHA DUPLA FACE ECO
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100% algodão

A Malha Terra List rada possuiu os mesmos 
benef ícios da Malha Terra Lisa,  e conta com 
seu l ist rado em f io t into,  ut i l izando o mesmo 
processo sustentável  que não agr ide o meio 
ambiente.

MALHA LISTRADA TERRAMALHA LISTRADA TERRA

100% algodão

Tecido feito de algodão orgânico,  cult ivado 
sem substâncias químicas e sem agrotóxi-
cos ,  descar tando elementos prejudicia is  à 
saúde humana e ao meio ambiente.  Como 
não é exposto a for tes processos químicos , 
o resultado é um algodão mais for te e puro.

MALHA ORGANICMALHA ORGANIC

100% algodão

Malha feita de algodão pima,  que é consid-
erado um dos melhores algodões do mundo, 
encontrado apenas no Peru.  Esse t ipo de 
algodão se destaca pr incipalmente pela 
qual idade sua f ibra ,  que é f ina e longi l ínea, 
diminuindo a quant idade de “emendas”  na 
hora da f iação.  Malha ex tremamente del ica-
da,  macia ,  resistente e de fáci l  cuidado.

MALHA PIMAMALHA PIMA

100% pol iéster

Microf ibra de pol iéster de alto desempenho. 
Confor to térmico,  al ta dispersão do excesso 
de calor.  Secagem rápida,  não amassa .  Ex-
celente resistência e estabi l idade dimension-
al .  O Microsoft  possui  al ta durabi l idade de 
cor.  Ant i-pi l l ing (não forma bol inhas).

MICROSOFTMICROSOFT

100% algodão

A f ibra desta malha já nasce color ida por meio 
de cruzamento de espécies diferentes de 
algodão,  obt ido em tons naturais e terrosos .  O 
uso dessa f ibra ,  juntamente com f ibras virgens 
de algodão,  possibi l i ta  tonal idades diferentes 
da malha crua,  evitando o uso de corantes .  O 
pr incipal  benef ício ao meio ambiente é não ut i-
l izar  o processo de t inturar ia ,  um dos que mais 
agr ide a natureza .

ENERGY UP THERMOMALHA TERRAMALHA TERRA

84% pol iamida 16% elastano

É um tecido elást ico microf i lamentado, 
que promove confor to e maciez.  A combi-
nação de compressão suave com o toque 
macio da microf ibra é um benef ício sempre 
procurado.A aderência do tecido é suave e 
maleável ,  dando um ót imo caimento. 

MICROFIBRA OPACAMICROFIBRA OPACA
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50% algodão 50% pol iéster

Possui  as mesmas caracter íst icas do molet-
inho l iso.  Combina f ios de algodão com f ios 
de pol iéster onde ambos possuem coloração 
em tons de cinza resultando em um tecido 
com aparência mesclada entre f ios claros e 
escuros .

MOLETINHO MESCLAMOLETINHO MESCLA

50% algodão 50% pol iéster

Tecido de algodão com pol iéster com su-
perf ície macia e suave.  Possui  as mesmas 
caracter íst icas do moletom, diferenciando-se 
apenas pela menor gramatura .  Lado dire ito 
l iso e lado avesso de apeluciado ex trema-
mente macio,

MOLETINHOMOLETINHO

100% pol iéster

Tecido térmico que mantém o calor do 
corpo com dispersão do excesso de calor. 
Confor to térmico,  protege contra o fr io e 
a umidade.  Ant i-pi l l ing no lado dire ito do 
tecido,  não produz “bol inhas”.  Microsoft  de 
fáci l  manutenção,  secagem rápida e não 
amassa .  Possui  diferenciado aspecto canela-
do.

MICROSOFT CANELADOMICROSOFT CANELADO

100% pol iéster 

Malha de pol iéster que imita pele natural 
com aparência nobre e invernal .  Toque 
macio e caimento estruturado,  permite o 
desenvolvimento de peças diferenciadas , 

PELOPELO

68% algodão 32% pol iéster

Tecido de algodão,  possui  sua superf ície 
macia e suave,  possuindo as mesmas car-
acter íst icas do molet inho l iso,  porém não 
possui  o avesso peluciado.

MOLETINHO PV SEM FELPA LISO/MESCLAMOLETINHO PV SEM FELPA LISO/MESCLA

96% pol iéster 4% elastano

Tecido em pol iéster,  com estrutura mult i f i la-
mentada opaca.  Juntamente com o elastano, 
o New Jersey tem toque macio e ót imo cai-
mento,  além da sensação de frescor.

NEW JERSEYNEW JERSEY



4746

87% pol iamida 13% elastano

Tecido desenvolvido em micro pol iamida 
br i lhante,  possui  uma sensação suave e 
sedosa.  Sua estrutura bi-elást ica e lustrosa, 
o torna num pecul iar  cet im de malha,  ideal 
para l inger ie.

POLIAMIDA ATENAPOLIAMIDA ATENA

92% pol iamida 8% elastano

Microf ibra de pol iamida tex tur izada que 
confere ao tecido um aspecto natural  opaco 
e bem compacto.  Agrega leveza e tecnologia 
com o confor to do elastano,  e seu toque 
suave e del icado provoca uma sensação 
agradável  em contato com a pele.  De ex-
celente respirabi l idade,  permite secagem 
rápida e maior confor to térmico.

POLIAMIDA NEW CONFORTPOLIAMIDA NEW CONFORT

POLIAMIDA CANELADAPOLIAMIDA CANELADA
82% pol iamida 18% elastano

Malha de ket ten com efeito de superf ície 
br i lhante acet inado,Transforma uma peça 
com a beleza de sua construção canelada 
br i lhosa .  Possui  um pouco de compressão 
sem perder o confor to.

100% pol iéster

A renda guipir  é uma das rendas mais nobres , 
clássicas e versáteis .  Possui  fundo vazado,  de-
senhos bem marcados e é mais encorpada. 

RENDA GUIPIRRENDA GUIPIR

100% pol iamida

Renda de pol iéster com toque agradável  e 
caimento suave.  Sua superf ície confere uma 
aparência del icada e feminina ao produto. 
Estrutura aber ta com pontos vazados pro-
porcionando frescor e t ransparência na con-
fecção de detalhes e sobreposições .

ENERGY UP THERMORENDÃORENDÃO

A renda com elastano é um tecido t ranspar-
ente de malha aber ta ,  f ina e del icada,  que 
forma desenhos var iados com entrelaça-
mentos de f ios de pol iamida,  pol iéster 
ou algodão.  Apresenta elastano em sua 
composição,  o que deixa a peça muito mais 
confor tável ,  macia e elást ica . 

RENDA COM ELASTANORENDA COM ELASTANO
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98% viscose 2% elastano

Malha de viscose com elastano em estrutura 
de r ibana.  Um clássico para peças básicas e 
com est i lo casual .  Ideal  para compor peças 
como cardigans ou regatas e blusas com 
modelagens justas .

ENERGY UP THERMORIBANA VISCOSE CANELADARIBANA VISCOSE CANELADA

96% pol iéster 4% elastano

Tecido t ramado em rede com furos redon-
dos ou hexagonais ,  produzindo o efeito f inal 
de t ransparência .  Tecido f ino,  frági l ,  furado 
e t ransparente.  Contém elastano,  propor-
cionando elast icidade à peça.  Não amassa . 
Bom caimento.  Ut i l izado em peças del icadas 
necessitando maior cuidado.

TULETULE

Renda mais encorpada e sem elast icidade,  não 
possui  elastano em sua composição.  Superf ície 
de desenhos f lorais  e del icados,  toque macio e 
caimento estruturado.

RENDA RÍGIDARENDA RÍGIDA
95% pol iamida 5% pol iéster

Tecido desenvolvido em microf ibra .  O jogo 
de l ist ras cr ia um efeito ót ico interessante 
para compor um look em sobreposição.  A 
elast icidade permite ser explorado em peças 
mais coladas ao corpo e em recor tes es-
tratégicos para dar respirabi l idade as peças .

TULE EQUINOXTULE EQUINOX

95% pol iamida 5% elastano

Tule com padronagem e acabamento avelu-
dado com toque macio,

TULE FLOCADOTULE FLOCADO

100% algodão

Tecido plano leve e ex tremamente re-
sistente,  fe ito a par t i r  da f ibra natural  do 
algodão.  É fresco e possui  uma boa respira-
bi l idade.

TRICOLINE TRICOLINE 
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89% pol iéster 11% elastano

Produzido com pol iéster de alto desem-
penho proporciona t roca térmica altamente 
ef icaz.  Protege contra o fr io e mantém o 
corpo aquecido,  não bloqueia a passagem 
da t ranspiração.Ant i-pi l l ing,  não amassa, 
secagem rápida,  excelente resistência , 
Proteção UV50+.

ULTRAMICRO THERMOULTRAMICRO THERMO

85% pol iamida 15% elastano

Composto por pol iamida br i lhante t r i lobal , 
o ar t igo tem visual  sof ist icado de br i lho 
i r idescente.  Com elast icidade em ambos os 
sent idos (bi-way),  é ideal  para compor peças 
básicas com renda.  Leve e confor tável  e de 
ót imo caimento.

TRILOBALTRILOBAL

95% pol iéster 5% elastano

O veludo é um dos tecidos mais ant igos do 
mundo e até hoje é considerado sinônimo 
de r iqueza e sof ist icação.  Caracter izado 
por pelos cur tos e t rama densa.  Possui  uma 
tex tura r icamente macia e suave.  Devido as 
diversas formas que a f ibra é prensada na 
estrutura,  o tecido ganha um aspecto br i l-
hoso.  O caimento leve e f lu ido dá um movi-
mento elegante a peça.

VELUDOVELUDO

96% viscose 4% elastano

A Viscolycra é a fusão da f ibra de elastano 
com o f io de viscose,  gerando um tecido 
leve e confor tável  de fáci l  cuidado.  É uma 
das pr incipais bases usadas em nossa marca 
por sua maciez e confor to.

VISCOLYCRAVISCOLYCRA

79% viscose 14% l inho 7% elastano

Malha leve e f lu ída,  onde a viscose favorece 
o caimento,  o l inho agrega no toque diferen-
ciado e o elastano proporciona o confor to.

VISCOLINHOVISCOLINHO

96% viscose 4% elastano

Tecido que possui  as mesmas qual idades da vis-
colycra l isa ,  porém neste t ipo de fabr icação é o 
própr io f io que recebe o t ingimento,  antes mesmo 
de ser tecido.  Então,  as telas são elaboradas com 
os f ios previamente t ingidos ,  e,  é de acordo com 
a disposição destes f ios que se formam diferentes 
padronagens,  como l ist ras e xadrezes .  Este pro-
cesso garante maior durabi l idade,  toque macio e 
vivacidade de cor,  pois não há processo de estam-
par ia ,  mas sim,  o t ingimento do f io.

VISCOLYCRA FIO TINTOVISCOLYCRA FIO TINTO
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97% viscose 3% elastano

Viscolycra com f io Lenzing,  é a viscose com 
menor impacto ambiental .  Através de um 
código QR Code é possível  monitorar  desde 
a produção até o dest ino f inal  da f ibra ,  cer-
t i f icando que todas as etapas do processo 
estão al inhadas às normas de sustentabi-
l idade Lenzing.  Com toque macio e ót imo 

VISCOLYCRA LISA ECOVISCOLYCRA LISA ECO

96% viscose 4% elastano

É uma malha leve e muito macia ,  possui 
ót ima elast icidade e resistência ,  sendo ideal 
para a produção de peças leves ,  como cam-
isetas e pi jamas,  proporcionando ex tremo 
confor to.

VISCOLYCRA MELANGEVISCOLYCRA MELANGE

96% viscose 4% elastano

Tecido que possui  as mesmas qual idades 
da viscolycra l isa ,  porém combina f ios de 
viscose com f ios de pol iéster onde ambos 
possuem coloração em tons de cinza re-
sultando em um tecido com aparência 
mesclada entre f ios claros e escuros ,  além 
dos f ios de elastano garant indo maciez e 
elast icidade.

VISCOLYCRA MESCLAVISCOLYCRA MESCLA

48% pol iéster 48% viscose 4% elastano

É uma malha leve e muito macia ,  possui 
ót ima elast icidade e resistência .  Tecido 
super confor tável  sendo ideal  para a 
produção de peças leves e pi jamas .  Este 
ar t igo de viscolycra tem aspecto rajado de 
melange. 

VISCOLYCRA MELANGE FLAMÊVISCOLYCRA MELANGE FLAMÊ
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RESORT

78% pol iamida 13%pol iéster 9% elastano

Tecido de alto desempenho,  que proporcio-
na equil íbr io térmico,  f lexibi l idade,  respirabi-
l idade,  além de não amassar e moldar-se ao 
corpo com faci l idade.

57% pol iamida 38% viscose 5% elastano

Malha dupla de superf ície estruturada ideal 
para uso em alfaiatar ia .  Sua equil ibrada 
composição em pol iamida Amni e viscose 
suave com elast ização proporciona ót imo 
confor to no uso e perfeito ajuste da peça 
ao corpo.  Tecido isento de produtos tóxicos 
para a pele humana.  Em seu processo de 
t inturar ia e estamparia é ut i l izado água de 
reuso,  evitando o consumo de água potável . 

BODY FIT BODY FIT 

BOUCLÉBOUCLÉ

92% viscose 8% elastano

Ar t igo nobre,  tecido com o requinte do f io 
de viscose com visual  e toque especial . 
Possui  uma tex tura canelada,  dando um 
efeito de relevo ao tecido.

CANELADO TRACYCANELADO TRACY  
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84% pol iéster 12% viscose 4% elastano

Malha com toque macio e agradável  que se 
assemelha ao toque de cashmere.  Ót imo 
caimento.  Possui  superf ície mesclada e com 
efeito felt rado,  proporcionando um aspecto 
invernal .

MALHA BROOKLINMALHA BROOKLIN

91% pol iéster 9% elastano

Tecido de pol iéster de alto desempenho. 
Proporciona confor to térmico,  protege contra 
o fr io e umidade,  al ta absorção e t ranspor te 
de suor.  Além disso possui  excelente re-
sistência e proteção UV50+. 

ENERGY UP THERMOENERGY UP THERMOENERGY UP THERMO

97% pol iéster 3% elastano

Malha de pol iéster com incr ível  tex tura cre-
ponada.  A malha crepe tem ót imo caimento 
para peças mais encorpadas e sua elast i-
cidade ajuda a modelar  o corpo além de 
proporcionar confor to.

MALHA CREPEMALHA CREPE

96% pol iéster 4% elastano

Malha com toque super macio e confor tável . 
Possui  ót imo caimento e uma superf ície 
mesclada com aspecto invernal .

MALHA TRICOT GRAYMALHA TRICOT GRAY

94% pol iéster 6% elastano

Malha com superf ície aveludada e br i lhosa 
em efeito semelhante à pelucia ,  confer indo 
uma aparência nobre e del icada.  Toque ex-
tremamente macio proporcionando confor to 
ao uso.

MALHA VELUDO MALHA VELUDO 

80% pol iamida 20% elastano

Matr ix  Emana é uma versão com o f io 
Emana® da Rhodia .É um salto tecnológico 
por possuir  como pr incipais caracter íst icas:  a 
melhora da elast icidade da pele,  a redução 
da fadiga muscular  e dos sinais da celul i te.
Sua mistura de f ios proporcionam um toque 
macio e de compressão.

MATRIX EMANAMATRIX EMANA
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80% algodão 20% pol iéster

O plush é um tecido muito macio,  que 
possui  um toque aveludado inconfundível .  O 
tecido adiciona requinte e glamour nos looks 
casuais e espor t ivos , 

ENERGY UP THERMOPLUSH LISOPLUSH LISO

NEOPRENE SCUBA MÔNACONEOPRENE SCUBA MÔNACO
85% pol iamida 15% elastano

Tecido de toque ex tremamente macio,  fe ito 
em pol iamida com elastano o que confere o 
confor to e o caimento. 

61%Pol iéster 39%Algodão

Possui  as mesmas caracter íst icas do plush 
l iso,  porém com f ios em tons de cinza que 
dão aspecto mesclado ao tecido.

PLUSH MESCLAPLUSH MESCLA

POLIAMIDA CANELADAPOLIAMIDA CANELADA
82% pol iamida 18% elastano

Malha de ket ten com efeito de superf ície 
br i lhante acet inado,Transforma uma peça 
com a beleza de sua construção canelada 
br i lhosa .  Possui  um pouco de compressão 
sem perder o confor to.

81% viscose 15% pol iamida 4% elastano

A viscose confere um visual  natural  e con-
for tável ,  enquanto a pol iamida dá uma sof is-
t icada armação na estrutura para uso em 
alfaiatar ia .  Sua balanceada elast icidade dá o 
toque f inal  para o perfeito ajuste e confor to 
no uso.

RADIOSA PLUSRADIOSA PLUS

PRADAPRADA
88% pol iamida 12% elastano

Proporciona ajuste perfeito e remodela a 
si lhueta sem qualquer restr ição.  Foi  desen-
volvido em malhar ia de urdume com uma 
estrutura que confere elast icidade adequada 
e ót imo power.  Devido aos 12% de elastano 
em sua composição tem uma aparência que 
lembra o Neoprene.
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72% pol iéster 28% viscose

É um plush de pol iéster e viscose,  com 
inter ior  felpado e de aparência mesclada. 
Produto de apelo aconchegante,  toque super 
macio e versát i l .

SOFTSOFT

Tecido térmico que lembra muito a pele de 
um pêssego.  Possui  em seu  lado avesso 
um leve peluciado,  com toque macio e de 
ex tremo confor to.

THERMO ASPENTHERMO ASPEN

83% pol iéster 17% algodão

Possui  superf ície ar tesanal ,  tat i l idade agra-
davelmente i rregular  e visual  dimensional . 
É um tecido leve,  mas ao mesmo tempo 
quente e confor tável .  Oferece ainda estrutu-
ra f lexível ,  com toque suavemente granuloso

TWEED LEGGEROTWEED LEGGERO

89% pol iéster 11% elastano

Produzido com pol iéster de alto desem-
penho proporciona t roca térmica altamente 
ef icaz.  Protege contra o fr io e mantém o 
corpo aquecido,  não bloqueia a passagem 
da t ranspiração.Ant i-pi l l ing,  não amassa, 
secagem rápida,  excelente resistência , 
Proteção UV50+.

ULTRAMICRO THERMOULTRAMICRO THERMO

96% pol iéster 4% elastano

Veludo em malha,  Possui  efeito diferenciado 
com superf ície i r regular  de aspecto amassa-
do.  É um tecido de toque macio e ót imo 
caimento.

VELUDO MOLHADOVELUDO MOLHADO

SOLARESOLARE
90% pol iamida 10% elastano

Malha de pol iamida opaca com elastano 
com caimento e toque super macio.  Ideal 
para peças de performance ajustadas ao 
corpo,  possui  tecnologia Dry,  com boa tran-
spiração e secagem rápida .  Proteção UV 50+.
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95% viscose 5% elastano

Malha de viscose vor tex com elastano. 
Possui  bom caimento.  O f io vor tex evita 
a formação de pi l l ing.  O tecido possui  a 
cer t i f icação OEKO-TEX garant indo que não 
há químicos nocivos ao usuár io na sua fabr i-
cação. 

VISCO FLUID PRINTVISCO FLUID PRINT
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