


A moda está em constante mudança e a 
indústria calçadista precisa acompanhar essas 
transformações.
Para atender as exigências estéticas e de con-
forto, os materiais para calçados são aprimora-
dos com rigor e eficiência para que possamos 
entregar o máximo em beleza e qualidade para 
nossos clientes.

Nosso catálogo organiza a diversidade de cores de 
maneira clara, simples e objetiva, permitindo uma 
melhor projeção do seu produto facilitando a escolha 
no momento da compra.

Para facilitar sua escolha

Devido a diferença de marcas e modelos de moni-
tores, as cores no produto final podem sofrer 
pequenas alterações (mais claro ou mais escuro).

Para saber



Trabalhamos com dez tipos de materiais: Camurça, 
Napa, Napa texturizado (tressê), Napa texturizado 
(calango), Tecido (estampado), Espelhado, Fosco, 
Verniz matelassê, Brilho, Verniz. 

Conheça mais sobre eles.

Nossos materiais
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NAPA

 Também conhecido como courino, é um material 
usado em inúmeras situações devido ao seu excelente aca-
bamento, qualidade e durabilidade.

 O material estica com facilidade e permite a circulação 
de ar, fazendo com que os calçados não esquentem com facili-
dade aumentando o conforto.

ELEGANTES & ATEMPORAIS

 Fabricado em  diversas cores dando versatilidade aos 
calçados, com um toque e maciez que proporcionam muito 
conforto e alta capacidade de adaptação ao caminhar. 

SUSTENTABILIDADE

 Feitos de forma ecológicas, com alta tecnologia e cada vez 
mais populares devido ao ativismo por direito dos animais, tem 
dominado o mercado da moda feminina, no mercado nacional e 
internacional.

QUALIDADE

 Com alta durabilidade, contém uma malha de reforço que 
se torna um material resistente e confiável para a produção do 
calçado.

LIMPEZA
 
 Além de duráveis, são impermeável, não mancha facil-
mente e não requer manutenção além da higienização.

DURABILIDADE

 Possui alta qualidade e contém uma malha de reforço que 
se torna um material resistente e confiável, produzido com insumos 
de qualidade para obter um brilho intenso realçando ainda mais a 
vibração das tonalidades, fazendo com que os calçados fiquem com 
design exclusivo.

MANUTENÇÃO
 
 Além de duráveis, são impermeável, não mancha facil-
mente e não requer limpeza além da higienização.



NAPA



CALANGO

TRÊSSE

Os dois estilos seguem as mesmas especificações do mate-
rial napa porém é acrescido de textura. Uma ótima opção 
para deixar os calçados ainda mais charmosos e atrativos.



Fabricado em  diversas cores dando versatilidade aos 

 

 

VERNIZ BRILHO

 Um produto liso e com brilho, possui uma grande varie-
dade de cores, tornando sua utilização muito versátil e prática.
 Também permite uma boa circulação de ar devida a sua 
elasticidade, fazendo com que os calçados não esquentem com faci-
lidade.

VERSÁTEIS & ATEMPORAIS

 Possui um ar de sofisticação ao ser utilizado nas combi-
nações da estação e é sempre uma boa escolha, com toque macio, 
de fácil manuseio, com estilo e tendências da moda nacional e 
internacional.

ECOLÓGICO

 Feitos de forma sustentável, com alta tecnologia e cada vez 
mais populares devido ao ativismo por direito dos animais, tem 
dominado o mercado da moda feminina, no mercado nacional e 
internacional.

DURABILIDADE

 Possui alta qualidade e contém uma malha de reforço que 
se torna um material resistente e confiável, produzido com insumos 
de qualidade para obter um brilho intenso realçando ainda mais a 
vibração das tonalidades, fazendo com que os calçados fiquem com 
design exclusivo.

MANUTENÇÃO
 
 Além de duráveis, são impermeável, não mancha facil-
mente e não requer limpeza além da higienização.



VERNIZ



CAMURÇA

 Um material aveludado, possui uma grande variedade de 
cores, tornando sua utilização muito versátil e prática.

VERSÁTEIS & ATEMPORAIS

 Possui um ar charmoso ao ser utilizado nas combinações 
da estação e é sempre uma boa escolha, com toque macio, de fácil 
manuseio, com estilo e tendências da moda nacional e internacion-
al.

ECOLÓGICO

 Feitos de forma sustentável, com alta tecnologia e cada vez 
mais populares devido ao ativismo por direito dos animais, tem 
dominado o mercado da moda feminina, no mercado nacional e 
internacional.

DURABILIDADE

 Possui alta qualidade, resistente e confiável, produzido 
com insumos de qualidade para obter um brilho intenso realçando 
ainda mais a vibração das tonalidades,  fazendo com que os calça-
dos fiquem com design exclusivo.

MANUTENÇÃO
 
 Não requer limpeza além da higienização e tem grande 
duração dependendo da utilização e cuidado.



 

CAM
URÇA



 Matelassê está sempre em alta, principal-
mente, nos dias mais frios do ano. Esse tipo de 
trabalho é feito com costuras que se entrecruzam nos 
tecidos, formando assim os losangos. Um material 
elegante e muito lindo ao ser combinado com peças 
da estação.  

Verniz Matelassê

 O brilho tem sido tendência e aparecido com 
frequência nas principais dicas de moda. 
 Seja para um festa ou um momento mais des-
contraído, esse tecido se apresenta muito bem ao ser 
combinado com peças que destaquem suas cores, o 
que não fica difícil quando se trata do lumicolor.

Brilho / Lumicolor



 Specchio significa espelho em italiano e, 
quando falamos em sapatos, o termo é utilizado para 
indicar que há algum material espelhado naquele 
calçado.

 Esse tipo de efeito era mais usado em peças 
finas, para festas, mas a tendência atual mistura 
elementos que permitem diversas produções para o 
uso no dia a dia.

Espelhado / Specchio

 Como o nome já diz é um tecido sem reflexo, 
com um charme todo especial, sofisticado e muito 
elegante. Muito utilizado em peças finas e delicadas, 
que permitem diversas produções para o uso no dia a 
dia.

Fosco / Egeu

 



TECIDOS

 Os tecidos tem grande durabilidade e uma grande varie-
dade de estampas para você escolher.  É feito com tecidos 100% 
sintéticos, mas mesmo assim consegue permitir uma boa tran-
spiração através do material. 

VERSÁTEIS & ATEMPORAIS

 Possui um ar charmoso ao ser utilizado nas combinações da 
estação e é sempre uma boa escolha, com toque macio, de fácil manu-
seio, com estilo e tendências da moda nacional.

ECOLÓGICO

 Feitos de forma sustentável, com alta tecnologia e cada vez 
mais populares devido ao ativismo por direito dos animais, tem domi-
nado o mercado da moda feminina.

DURABILIDADE

 Possui alta qualidade, resistente e confiável, produzido com 
insumos de qualidade para obter cores intensas realçando ainda mais a 
vibração das tonalidades,  fazendo com que os calçados fiquem com 
design exclusivo.

MANUTENÇÃO
 
 Não requer limpeza além da higienização e tem grande 
duração dependendo da utilização e cuidado.
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JEANS

FORRAÇÃO

A cor escolhida será a mesma da taloneira e do forro



“Delicata caminha
ao seu lado”

https://delicatacalcados.com.br/novo-catalogo/



