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Delicata é uma nova base de
tecido, tramada com uma das
fibras naturais mais
confortáveis, o algodão.
Com estampas versáteis e
cores modernas, essa coleção
é indicada para ambientes
internos – salas e quartos, e
também ambientes
corporativos.
Os vários tons das estampas
florais com rosas, coordenam
perfeitamente com as listras
aquareladas e com as cores
lisas dessa coleção, que com a
re l e i t u ra d a es t a m p a d e
tapeçaria, mesclam as
tendências vintage e moderna.
A s es t a m p a s co m es t i l o
artesanal, como o patchwork e
as folhas texturizadas, elevam
a definição dos traços e das
cores dessa coleção.
Seja nas estampas ou nos
tons lisos, as cores modernas
aparecem contrastantes nos
tons de marinho, terracota,
ocre, verde, bege e cinza.

Delicata is a new fabric base,
woven with one of the more
natural comfortable fibers,
cotton.

Delicata es una nueva base de
tela, tejida con una de las fibras
naturales más confortables, el
algodón.

With versatile patterns and
modern colors, this collection is
indicated for internal
environments – living rooms
and bedrooms, and also for
corporate environments.

Con estampas versátiles y
colores modernas, esta
colección es indicada para los
ambientes internos – salones y
habitaciones, así como también
ambientes corporativos.

The several shades of floral
patterns with roses perfectly
coordinate with watercolor
stripes and with the flat colors
of this collection, which with the
rereading of the tapestry
pattern, blend vintage and
modern trends.

Las diferentes tonalidades de los
estampados florales con rosas
coordinan perfectamente con
las rayas de acuarelas y con los
colores planos de esta colección,
que con la relectura de la
impresión de tapices, mezclan las
tendencias añeja y moderna.

The patterns with handcrafted
style, such as patchwork and
the textured leaves, increase
the definition of the strokes
and colors of this collection.

Los estampados con estilo
artesanal, como el mosaico de
retazos y las hojas texturizadas,
elevan la definición de los trazos
y de las colores de esta colección.

Whether in patterns or plain
shades, the modern colors
appear contrasting shades of
navy, terracotta, ochre, green,
beige and gray.

Sea en los estampados o en los
tonos lisos, los colores
modernos aparecen
contrastadas en los tonos de
marino, terracota, ocre, verde,
beige y gris.

01085.00400.082798.008.01

01085.00400.022804.001.01

01085.00400.022801.005.01

01085.00400.000000.000.01

01085.00400.042803.002.01

01085.00400.092807.002.01

01085.00400.022799.004.01

01085.90053.000000.000.01

01085.00400.022880.002.01

01085.10124.000000.000.01

01085.00400.052802.002.01

01085.00400.022804.002.01

01085.00400.012805.001.01

01085.00400.022801.007.01

01085.00400.042803.001.01

01085.00400.052802.003.01

01085.00400.082796.004.01

01085.00400.022880.003.01

01085.00400.000000.000.01

01085.00400.042803.003.01

01085.00400.092807.010.01

01085.00400.012805.002.01

01085.00400.022799.005.01

01085.30134.000000.000.01

01085.00400.012805.001.01

01085.00400.012805.002.01

01085.00400.012805.003.01

01085.00400.022801.005.01

01085.00400.022801.007.01

01085.00400.022804.001.01

01085.00400.012805.004.01

01085.00400.022799.001.01

01085.00400.022799.004.01

01085.00400.022804.002.01

01085.00400.022804.003.01

01085.00400.022880.001.01

01085.00400.022799.005.01

01085.00400.022801.004.01

01085.00400.022880.002.01

01085.00400.022880.003.01

01085.00400.042803.001.01

01085.00400.042803.002.01

01085.00400.052802.001.01

01085.00400.052802.002.01

01085.00400.082796.001.01

01085.00400.082796.002.01

01085.00400.042803.003.01

01085.00400.082796.004.01

01085.00400.082798.007.01

01085.00400.082798.008.01

01085.00400.052802.003.01

01085.00400.082798.010.01

01085.00400.092807.002.01

01085.00400.092807.009.01

01085.00400.092807.010.01

01085.00400.000000.000.01

01085.30134.000000.000.01

01085.40149.000000.000.01

01085.90054.000000.000.01

01085.90053.000000.000.01

01085.10124.000000.000.01

01085.20123.000000.000.01

A COLEÇÃO DELICATA É COMPOSTA 100% POR ALGODÃO, ONDE PARTE DOS
FIOS SÃO DE ORIGENS SUSTENTÁVEIS. PRODUZIDA NA ESTAMPARIA FIAMA
CONVENCIONAL, ESSA COLEÇÃO POSSUI TECIDOS LISOS TINTOS QUE
COORDENAM COM OS ESTAMPADOS. PARA AUMENTAR A DURABILIDADE
DO SEU TECIDO FIAMA, RECOMENDAMOS ALGUNS CUIDADOS BÁSICOS:
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VEJA COMO ESCOLHER O ACABAMENTO MAIS ADEQUADO PARA SEU TECIDO.
HERE’S HOW TO CHOOSE THE MOST SUITABLE FINISH FOR FABRIC.

Caso ocorra manchas acidentais aquosas, limpe rapidamente
o tecido com pano limpo ou papel absorvente sem comprimir,
evitando que a sujeira ﬁxe no tecido. Durante a limpeza, não
utilize agentes abrasivos como escovas de cerdas duras, jatos
de água ou produtos químicos. Limpe regularmente a superfície
do tecido com detergente neutro ou aspiração, evitando que
a sujeira particulada (pó, poeira) se ﬁxe, diﬁcultando a
remoção. Não deixar exposto a umidade (molhado) e calor.

Lavar a mão,
ou máquina,
temperatura
até 30 graus.

Não
alvejar.

Não secar
em tambor.

Secar pendurado
e a sombra.

Não
passar.

Limpeza a seco
realizado por um
proﬁssional.

ATENTE-SE PARA AS INDICAÇÕES DE COSTURA RECOMENDADAS PELA FIAMA
Os produtos desta coleção foram testados seguindo a norma de resistência ao
esgarçamento ABNT NBR 9925, por isso, recomendamos que na confecção de
seus produtos da coleção Delicata, seja utilizada agulha 75 a 90, linha 40TEX,
ponto 4 cm, para que possa ter um melhor desempenho contra o esgarçamento.

Tolerância de esgarçamento:
Até 5 mm para costura simples;
Até 6 mm para costura rebatida;

CUIDADOS COM TECIDO
Tecidos compostos por ﬁbras naturais como o algodão, podem sofrer encolhimento
natural de até 10%. Por isso, recomendamos que antes do tecido ser utilizado para
confecção de qualquer material, seja previamente lavado, ou considerado uma
metragem extra como tolerância na hora de confeccionar, minimizando o
encolhimento na hora da lavagem.

TESTES

ESPECIFICAÇÕES

Solidez da cor à luz
AATCC TM 16-3

4 (MÁX. 8)

Solidez da cor à
fricção seca
ISO 105/X12

4 (MÁX. 5)

QUALIDADE FIAMA!

Solidez da cor à
fricção úmida
ISO 105/X12

3 (MÁX. 5)

Resistência ao pilling
ASTM-D-4970

4 (MÁX. 5)

Repelência à água
Método Du Pont

4 (MÁX. 6)

Produzida no processo de estamparia convencional, a coleção Delicata possui cores
vibrantes e cheias de contrastes. Nossa tecnologia de estamparia convencional,
permite estampar qualquer tipo de ﬁbra, seja natural, sintética ou mista, que são
recomendados para ambientes internos, os quais necessitam de alguns cuidados
descritos nas etiquetas de manutenção e uso do produto.

VEA CÓMO ELEGIR EL ACABADO MÁS ADECUADO PARA LA TELA.
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