
 

Lançamentos Vicunha – Inverno 2018 

 

Bi-Stretch 

A família de artigos com construção diferenciada e stretch multidirectional 

desenvolvida com alta tecnologia ganha novos artigos em malha com 

tingimento azul índigo super intenso. As novidades podem ser exploradas em 

lavanderia. Fazem parte dos lançamentos os 

artigos Karen (5,7oz), Rebeca (7,5oz) e Pâmela (8,2oz). (foto abaixo) 

 

Athletic Denim 

A linha de tecidos que une o visual icônico e urbano do jeans ao conforto do 

moletom ganha um novo artigo. Speed (8,5oz) permite construções que pedem 

por movimento e flexibilidade, do slim fit aos shapes mais relaxados. A 

novidade se diferencia por ter a trama na cor mescla, em tons de cinza e preto, 

deixando o verso com efeito mélange e diversificando looks mais casuais.  

Shirting Collection 

A tradicional linha de camisaria da Vicunha ganha um novo artigo em denim, 

apresentando mais uma opção ao visual clássico do jeanswear. Zoe (5,8oz) 

aumenta a família de light denins, trazendo uma opção com stretch e extra 

conforto aos looks. Com acabamento especial, possui azul super intenso, 



 

garantindo uma grande variação de padrões de lavagem, dos escuros aos 

médios. 

 

Printed Shirting Collection 

A coleção de denins leves e estampados é complementada com novos e 

modernos prints. Parte das novidades fica por conta dos artigos 100% 

algodão Elb (5,3oz) e Gael (5,4oz) que apresentam desenhos delicados e 

discretos. Trazendo um novo padrão camuflado, Hidden (5,5oz) completa as 

opções.  

Printed Surface Denim 

Super novidade na família Printed Denim, o sublimado em bases leves é ideal 

para shapes com 

pegada sportswear. Os 

prints vem em uma 

paleta de cores com 

destaque para as listras 

que sugerem texturas e 

camuflados urbanos e 

atuais. Integram os 

lançamentos os 

artigos Yan (5,2oz), Wail

ers (5,2oz), Eron (5,2oz) 

e Madsen (5,2oz). 

Soft Denim 

De olho nas tendências 

para o próximo inverno, 

a nova linha Soft Denim 

( ) apresenta foto ao lado

opções que levam um 

visual nobre e aveludado 

ao jeanswear. Os artigos 

unem toque ultramacio 

ao conforto do stretch, 

garantindo um visual 

único e marcado pela 

sofisticação e elegância, 

sem perder de vista a 

flexibilidade. Pautados pela maciez, as novidades Bless (7,6oz) 



 

e Mary (9,1oz), ampliam ainda mais os 

horizontes do denim para a criação de visuais 

refinados. 

Moove 

Conhecida por stretches que priorizam o 

conforto e a máxima liberdade de movimento, 

a linha Moove mira a tendência de resgatar 

elementos vintage e ganha uma opção com 

tonalidade especial de azul. Lucy Baby 

Blue (8,7oz) ( ) cria uma atmosfera foto ao lado

retrô e diversifica a paleta da família. Em 

lavanderia, o artigo pode ser explorado desde 

seu tom original até azuis bem claros. 

 

Moove Super Stretch 

Os novos artigos com super stretch desta 

linha chegam para garantir o máximo de flexibilidade e movimento, sem perder 

o visual clássico do denim. As novidades são Luana (7,9oz), Missy 

Luminous (8,8 oz) e Micaela (8.8oz). Em lavanderia suas tonalidades 

permitem uma variedade de efeitos incríveis.  No brim, a flexibilidade se une a 

acabamentos elegantes, com superfícies ainda mais macias e visual 

sofisticado. Baldwin Power (9,8oz) possui acabamento peletizado e está 

disponível nas cores branca, preto e natural. 

 

Moove Classics 

Clássicos nunca saem de moda e a linha Moove Classics traz brins que 

permitem a confecção de peças sofisticadas. Perfeita para criações em 

alfaiataria, a novidade Jerry (7,2oz) possui avesso na cor mescla e o direito em 

cores como cáqui, cinza, verde militar e bordô.  

Perfect Fit 

A linha de produtos super “smart” que une ciência, tecnologia avançada e 

moda, ganha dois novos artigos. As novidades são denins de alta performance 

e com excelente flexibilidade, que oferecem liberdade de movimento. Os 

tecidos Livia (8,4oz) e Giovana (8,8oz) tem viscose, que garante toque super 

macio e visual sofisticado, permitindo uma adaptação perfeita ao corpo. Já o 



 

denim Sabrina Dark (7,6oz), traz a fibra liocel em sua composição. No brim, a 

linha ganha o artigo Vivi (8,7oz), com elastomultiester, que confere caimento e 

elasticidade. 

Ripell Color 

A onda do activewear se firmou nas passarelas e ruas do mundo todo e 

apresenta novas versões a cada estação. Acompanhando essa tendência, a 

linha Ripell Color apresenta brins com acabamento exclusivo e resistente, que 

confere ar esportivo e cheio de energia aos looks do cotidiano. Em novas 

cores, o artigo 100% algodão Tech (5,2oz) está disponível nas versões de cor 

laranja, marinho e prata. 

Carbopower  

Os produtos que unem o 

sofisticado acabamento com 

efeito leather look a todas as 

vantagens da fibra de algodão 

– como conforto, caimento e 

respirabilidade – ganham 

novas cores em bases com 

super elásticas. Marcado pela 

flexibilidade, com mais de 

40% stretch, o 

brim Janet (8,7oz) está 

disponível nas versões de cor 

preta, militar, branca e cinza 

clara. Completa a família o 

item Ariana (8,5oz). (foto ao 

) lado

Lustrous Leather 

O efeito brilhante e sutil que 

lembra couro nunca sai de 

moda e ganha ainda mais força no inverno. Disponível em novas cores, o 

brim Cher (8,5oz) possui acabamento de efeito glossy. Com aspecto encerado, 

o artigo alia a elegância do couro ao visual hi-tech, mantendo as características 

de conforto e respirabilidade do tecido, e está disponível nas cores cinza e 

caramelo. 

 

 



 

High Technology Color 

A linha High Technology Color foi 

criada para oferecer tecidos 

inteligentes, que acompanham 

rotinas desde as mais 

convencionais até as mais ativas e 

aventureiras. Os artigos que levam 

os fios Nilit®Fibers em sua 

construção resultam em produtos 

de elevado desempenho. Com três 

opções de fibras funcionais, as 

tecnologias são capazes de levar 

características como redução de 

temperatura, efeito bacteriostático 

e gerenciamento de umidade ao 

visual jeanswear. Integram as 

novidades os 

artigos Sense Bodyfresh (7,2oz), 

e Ice Breeze (7,6oz) 

e Comfort Aquarius (9,1oz) 

A propriedade inovadora presente 

em Ice Breeze confere toque 

fresco ao artigo, além de garantir a 

redução de temperatura corporal em até 1oC. Com efeito bacteriostático, a 

tecnologia que integra a construção de Sense Bodyfresh impede a 

proliferação de bactérias que causam odor. Com fio de alta performance na 

composição, Comfort Aquarius (foto ao lado) foi desenvolvido com uma  

propriedade que facilita a evaporação da umidade, mantendo a pele sempre 

seca. 

 

Essential 

A linha de artigos rígidos, ideal para a criação de peças clássicas e invernais, 

ganha uma opção em botonê, com leve textura e efeito multicor. O brim 100% 

algodão Capitu (5,6oz) tem peso leve e é perfeito para confeccionar peças em 

alfaiataria para os vestuários masculino e feminino.  

 



 

 


