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Prático, colorido e sustentável Practical, colorful, and 
sustainable!

¡Práctico, colorido y sostenible!

Três palavras nos guiaram a c�ar a 
nova coleção Ecotec - pra�cidade no 
uso, colo�da na forma e sustentável 
na composição. 

Se a tendência é mul�plicar as 
poss�ilidades, por que não usar a 
base Ecotec em ambientes externos 
e �ternos, poss�ilitando uma 
solução completa entre proteção e 
pra�cidade no dia a dia. Uma coleção 
eclé�ca,  que permite usar a 
�ag�ação e produz� qualquer �po 
de produto e acabamento, seja para 
cama pet, lugar ame�cano, toalhas 
de mesa, móveis, almofadas e até no 
reves�mento de paredes.

Com cores vivas e desenhos 
diversi�cados, a nova coleção 
apresenta um mix de estampas 
tropicais, �orais, folhagens e até 
frutas como o clássico l�ão em 
novas �terpretações. E como não 
pode faltar, l istras, l isos e o 
geomét�co chevron que compõem e 
coordenam toda a coleção. 

Nosso tecido é produzido com 
algodão de fontes sustentáveis e 
com processos produ�vos de baixo 
�pacto ao meio ambiente.

If the trend is to mul�ply the 
poss�ili�es, why not to use the 
Ecotec base � external and �ternal 
env�onments, provid�g a complete 
solu�on between protec�on and 
prac�cality � everyday life. 

Three words guided us to create the 
new Ecotec collec�on - prac�cality � 
use, colorful � form and susta�able 
� composi�on.

An eclec�c collec�on that allows you 
to use your �ag�a�on and produce 
any type of product and �nish, 
whether for pet beds, Ame�can 
place, tablecloths, furniture, pillows 
and even wall cove�ngs.

�th vivid colors and diverse 
designs, the new collec�on features 
a mix of tropical, �oral, foliage and 
even fruit p�nts such as the classic 
lemon � new �terpreta�ons. And of 
course, st�pes, pla�s and the 
geomet�c chevron that make up and 
coord�ate the en�re collec�on.

Our fab�c is produced with cotton 
from susta�able sources and with 
produc�on processes that have a 
low �pact on the env�onment.

Tres palabras nos llevaron a crear la 
nueva colección Ecotec - prac�cidad de 
uso, colo�da en la forma y sosten�le 
en la composición.

Si la tendencia es mul�plicar las 
pos�ilidades, porque no usar la base 
Ecotec en ambientes externos e 
�ternos, pos�ilitando una solución 
comp leta  ent re  p rotecc i ón  y 
prac�cidad en el día a día.

Una colección eclé�ca, que permite 
usar la �ag�ación y produc� 
cua lqu i e r  �po  de  p roducto  y 
�nalización, sea para camas para 
mascotas ,  mante l  �d i v i dua l , 
manteles, muebles, almohadas y 
hasta el reves�miento de paredes.

Nuestro tejido es producido con 
algodón de fuentes sosten�les y con 
procesos produc�vos de b�o �pacto 
ambiental.

Co n  c o l o r es  v i vos  y  d � u j os 
diversi�cados, la nueva colección 
presenta un mix de estampas 
tropicales, �orales, foll�es y hasta 
frutas como el clásico l�ón en nuevas 
�terpretaciones. Y como no puede 
faltar, listas, lisos y el geomét�co 
chevron que componen y coord�an 
toda la colección.
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DICAS DE MANUTENÇÃO! 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.

TESTES ESPECIFICAÇÕES

Solidez da cor à luz
AATCC TM 16-3

Solidez da cor à 
fricção seca
ISO 105/X12

Solidez da cor à 
fricção úmida
ISO 105/X12

Resistência ao pilling
ASTM-D-4970

Repelência à água
Método Du Pont

MIN. 4, MÁX. 8

MIN. 4, MÁX. 5

MIN. 4, MÁX. 5

MIN. 4, MÁX. 6

MIN. 3, MÁX. 5

Produzida no processo de estamparia convencional, a coleção Ecotec

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 e externos, os quais necessitam de alguns cuidados descritos nas 

etiquetas de manutenção e uso do produto. 

QUALIDADE FIAMA!

ATENTE-SE PARA AS INDICAÇÕES DE COSTURA RECOMENDADAS PELA FIAMA

Tolerância de esgarçamento:

  Até 5 mm para costura simples;

 Até 6 mm para costura rebatida;  

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 Ecotec, seja utilizada agulha 75 a 90, linha 40TEX, 

ponto 4 cm, para que possa ter um melhor desempenho contra o esgarçamento.

Lavar a mão, 

ou máquina, 

temperatura 

até 30 graus.

Não secar

em tambor.

Passar em

temperatura

até 110º

Não

alvejar.

Secar pendurado

e a sombra.

Limpeza a seco

realizado por um 

profissional.




