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A TEMPORADA DE RENOVAÇÃO E CLIMA AMENO CHEGA E INSPIRA NOVAS 
ATITUDES. OS DESEJOS DE MUDANÇA SE INTENSIFICAM TRAZENDO UMA 
NOVA MOTIVAÇÃO PARA SAIR EM BUSCA DE NOSSOS SONHOS. A DELICATA 
CALÇADOS CONVIDA VOCÊ PARA TER ATITUDE DE MUDANÇA PARA LEVAR O 
QUE HÁ DE MELHOR PARA SEUS CLIENTES.

RESPIRE FUNDO E PREPARE-SE PARA DESCOBRIR O UNIVERSO DELICATA.

ref: 1056                      



O modelo tem cano curto, bico 
redondo e salto médio OU SALTINHO, 
emborrachado preto. Traz fecho em 
cadarços pretos e UM DESIGN PRONTO, 
facilitando o calce. Possui parte 
superior do cano NA TONALIDADE 
PRETA e detalhe DE COSTURA NA COR 
BRANCA.

ref: 2006



ref: 840/38



VEM VER

APOSTE EM PRODUÇÕES NEUTRAS, QUE LEVAM 
CALÇA JEANS DESPOJADA E CAMISETA BÁSICA. 
ASSIM, VOCÊ DEIXA O PONTO DE COR NOS PÉS.

PARA O DIA A DIA

fica a dica 

as
 m

elh
or

es
 op

çõ
es

 p
ar

a s
ua

 lo
ja

ref: 1224
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TODOS OS NOSSOS MODELOS PODEM SER FABRICADOS 

COM SALTOS DE 4,5cm fornecendo ao produto UM 

AR MAIS CHARMOSO E SOFISTICADO.  

VOCÊ CONSEGUE UTILIZAR DE DUAS FORMAS: CANO 

MÉDIO OU COTURNO, SENDO ASSIM UMA OPÇÃO A MAIS 

PARA OUSAR NOS LOOKS .E FAVORECER A COMBINAÇÃO 

DE PEÇAS EM SEU INVERNO.  

Botas

Coturno

ref: 1093



ref: 1033
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ref: 840/34



ref: 840/7104



ref: 803/02



ref: 1338/33



Leves e perfeitas para dias amenos, as 
sapatilhas são a cara do outono, valorizam e 
compoe o visual, tem toda praticidade que 
seu cliente procura. NOSSOs modelos 
permitem que você ofereça liberdade e 
conforto em sua loja.                            

ref: 1033



ref: 1252



ref: 919



ref: 1107



ref: 1122



ref: 80.010



O tom vai dar um toque 
de leveza e serenidade 
às produções da 
temporada.                                

ref: 1080



melhore seu                                
faturamento              

ref: 840/38
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faturamento              

CONHEÇA O ITEM ESSENCIAL PARA 
TER EM SUA LOJA E VENDER AINDA 
MAIS.

ref: 2014



VOCÊ PODE 
PERSONALIZAR
COM A COR QUE 
PREFERIR              

AS CORES
DA                                estação                   

ref: 982



                              estação                   

aposte
A BOTA CANO MÉDIO vem com solado BAIXO, 
traduzindo a tendência chunky da tempora-
da. Com detalhes em COSTURA, lembra ainda a 
estética das botas CLÁSSICAS. Garantia de 
muito conforto e estilo, combina com as 
mais diversas peças e insere um toque 
ELEGANTE no visual. A dica é deixar A BOTA 
como protagonista e equilibrar a produção 
com itens básicos, como jeans e camiseta.



ref: 818



ref: 840/7104
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VEM VER

ref: 2014
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ref: 1217



ref: 840/7104



MOVIMENTO E LIBERDADE

Nossos produtos acompanham os movimentos 
da mulher moderna. Os modelos são produzidos 

com um material supermacio e maleável. O 
solado também é Flexível e confortável.

ref: 1107



ref: 803/33



Tendência da estação, esse modelo insere 
um toque urbano no visual. Confortável, 
pode compor tanto produções do dia a dia 
como de passeio. A sugestão é combinar o 
modelo com itens em cores terrosas, 
tecidos pesados e shapes estruturados 
para uma produção com pegada DE INVERNO.

ref: 2006



ref: 840/7104



Com uma pegada rústica chic, a sandália 
na versão com materiais naturais e 
tecidos nobres confere um toque arte-
sanal único, transformando as 
composições com um toque despreten-
sioso elegante. Confortável, o modelo 
tem uma proposta bem feminina e garan-
te versatilidade nas produções.

ref: 21.003



ref: 1217



ref: 71.210



VEM VER

ref: 1006
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ref: 1194
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ref: 2013



ref: 1282



ref: 71.004



ref: 40.2505



ref: 1014



ref: 21.002



ref: 2013



ref: 1217
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ref: 40.2524



ref: 1093



ref: 1080



AS CORES
DA                                estação                   

ref: 1288



                              estação                   

ref: 840/38



ref: 1022



Mule   
Prática e versátil, o modelo se 
adapta a qualquer look e ainda 
tem um design que carrega beleza 
e elegância

ref: 818



ref: 1056



ei!
Sandália de salto médio bloco. O modelo tem 
bico redondo e cabedal com tiras que se 
entrelaçam. Com fecho em tiras aFIveladas 
contornando o calcanhar e o tornozelo e 
palmilha CONFORT.

ref: 80.008



QUE FAZ
DIFERENÇA                               

PRATICIDADE   

ref: 1107
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TICIDADE   

ref: 1288



Calçados que descomplicam as 
produções e trazem uma dose 
extra de estilo.

ref: 1122



olha 
ela!

ref: 72.009



ref: 1288



ref: 1122



ref: 1406



ref: 1107



ref: 80.011



ref: 1071
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VEM VER

ref: 1282
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ref: 1080



charme em
cada                              Detalhe

ref: 1224

combine os looks



ref: 886/E



ref: 1443



ref: 1443



ref: 897/01



ref: 40.2502



O salto anabela faz parte de uma moda 

confortável e não deixa o estilo de lado. Além de 

proporcionar alguns centímetros a mais, é um 

curinga qua vai bem em diferentes ocasiões. Ele 

pode ser uma boa alternativa para substituir o 

salto FIno e em eventos mais formais e não pode 

faltar em seu estoque.

1         Anabela     

Sandália em salto bloco e conceito minimalista, 

moderna e muito confortável para o dia a dia. O 

tom neutro combina com tudo e não pesa no 

visual, ajudando a alongar a silhueta. um item 

imprescindível para seu negócio.

2         Salto 
Bloco   

é tendência!

Conforto e 
beleza!



2         

ref: 1260BR

ref: 1260BR



ref: 1224



ref: 1093



ref: 1080



CLIQUE AQUI

conheça nossa                              

coleção

+

https://delicatacalcados.com.br/novo-catalogo/
https://pedidos.delicatacalcados.com.br/login?url=./


                              

ref: 1033



ref: 917



ref: 1014



ref: 1443



ref: 1355
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a ANABELA é sinônimo de looks despojados e 

com uma pegada natural, além de ser uma das 
grandes tendências da temporada. O modelo 
vem atualizado com RECORTES, inserindo um 
toque urbano. Combine com vestido, saia ou 
calça com a barra mais curta, destacando O 
FECHO E O DETALHE NO tornozelo.

ref: 71.1061



ref: 710



ref: 1056



ref: 72.004



ref: 1071



ref: 1014



ref: 71.210



ref: 1093



ref: 1288
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ref: 80.007



ref: 1443



outono
Com tons terrosos, os modelos têm um 
design mais natural e são superversáteis, 
indo bem com tudo.

ref: 1224



ref: 1006



ref: 71.004



ref: 40.2509



ref: 1122



ref: 80.012



VEM VER

ADICIONE 

AO SEU NEGÓCIO
estilo

ref: 2014
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ref: 1159



ref: 40.2521



ref: 818



Mule preta de couro. SINTÉTICO O modelo 
tem salto e bico FINO. Fechada, aplicação 
de ENFEITE metálicO com elos grandes 
sobre o cabedal. Deixa o calcanhar à 
mostra ADICIONANDO OUSADIA AO LOOK.

ref: 20.1214



ref: 1107



ref: 1194

toque
romântico 
para um 
passeio
especial



ref: 1071



ref: 1014
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ref: 1014



VENDA
MAIS
Leveza e soFIsticação conferem versões 
de nossas meias que trazem delicadeza e 
ao mesmo tempo modernidade. 



ref: meia



ref: meia



ref: meia



A Delicata surgiu da necessidade de se aliar 
qualidade e preço justo em um produto que 
conquistasse o cliente final e ainda conseguisse dar 
uma grande margem de lucro para o lojista. Com 
uma grande capacidade de produção, fabricamos 
para os mais diversos empreendedores de todo o 
Brasil. Desde os pequenos até as grande distribui-
doras atacadistas e varejistas.

Conheça nossos produtos e se encante! Ofereça o 
que há de melhor para seus clientes e lucre muito 
mais com os calçados Delicata.

www.delicatacalcados.com.br

QUER SABER MAIS SOBRE TODOS 
ESSES NOSSOS PRODUTOS?

cadastre-se e faça seu pedido clique aqui

SOBRE A DELICATA

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

https://url.gratis/nfZSi
https://www.youtube.com/watch?v=UhM4mtNa_ec
https://www.facebook.com/delicatacalcados
https://www.instagram.com/delicatacalcado/



