VICUNHA LEVA SUSTENTABILIDADE E ALTA TECNOLOGIA PARA O INSPIRAMAIS
De 16 a 17 de janeiro, a Vicunha Têxtil participa pela segunda vez do InspiraMais - Salão de
Design e Inovação de Materiais da América Latina, inspirando o desenvolvimento de produtos
para o Verão 2019 e destacando questões contemporâneas ligadas à sustentabilidade nos
processos produtivos e no comportamento de consumo.
A linha Eco Recycle, da Vicunha, pautada no conceito de desperdício zero, é um dos destaques
do Corredor da Inovação, que evidenciará produtos desenvolvidos com base na redução do uso
de matérias-primas não renováveis.
Em seu stand, a fabricante apresenta lançamentos e produtos pautados pela inovação e
sustentabilidade. Destaque para a linha de sarjas recém-lançada Ever White, que traz
tecnologia especial aplicada ao tecido, resistente a machas. Com cobertura especial que repele
líquidos, a novidade evita lavagens excessivas e oferece mais uma solução sustentável ao
mercado da moda.
Entre os artigos tecnológicos, a linha High Technology é criada com fios Nilit®Fibers em sua
construção, resultando 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.
Com foco em máxima liberdade de movimento e flexibilidade, a linha com stretch
multidirectional Bi-Stretch permite o equilíbrio perfeito entre conforto extremo e alta
performance, atendendo o crescente mercado Atlheisure. Os artigos Perfect Fit também estão
entre os produtos que unem ciência, tecnologia avançada e moda e serão apresentados na
feira. Desenvolvida com a exclusiva tecnologia High Recovery System (HRS) da Vicunha, a nova
geração de stretch que confere elevado grau de estabilidade dimensional, garantindo que o
jeans mantenha sua forma.
Além das novidades de alta performance que a Vicunha leva ao Inspirada Mais, os artigos 100%
algodão da linha Essential são ideais para a criação de peças clássicas e de visual authentic
denim, mantendo viva a tradição de um denim original com alta qualidade.
Sobre a Vicunha Têxtil
Líder mundial na produção de índigos e brins, a Vicunha Têxtil está sempre antenada com o que há de
mais inovador no setor, trazendo a mais alta qualidade e tecnologia às suas coleções. Baseados em
constantes pesquisas que apontam as principais tendências de moda e comportamento no mundo, os
índigos e brins Vicunha visam não apenas atender à demanda, mas surpreender um mercado em
constante transformação. Os tecidos Vicunha estão presentes nas passarelas nacionais e internacionais
das principais semanas de moda do mundo. Sua versatilidade também pode ser conferida nas mais
variadas peças de coleções de marcas renomadas, de grifes famosas a grandes redes varejistas.
A fabricante também marca presença anualmente em feiras mundiais do ramo têxtil e participa dos
maiores eventos de moda do país, apoiando desfiles de estilistas conceituados e novos designers. O

suporte a profissionais que trabalham em prol de propostas inclusivas e o incentivo a jovens talentos
também são características da Vicunha Têxtil, que atua há quase 50 anos no setor.
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