
 
CORTEFIEL APRESENTA A NOVA COLEÇÃO 

PRIMAVERA-VERÃO 2021 
 

 

A Cortefiel apresenta a sua nova coleção primavera - verão 2021 onde reforça a sua aposta em 
sustentabilidade, conforto e inovação. 

Dentro das silhuetas mais casual, tanto para homem como para mulher, a marca con?nua a aumentar as 
coleções eco-friendly confecionadas com fibras sustentáveis e/ou recicladas e/ou com processos de 
fabrico que reduzem o impacto ambiental, como a u?lização de laser e técnicas de ozónio, que 
permitem poupar até 72% de água na confeção de denim. 

A marca con?nua também a apostar em peças que proporcionam conforto extra, onde o mix de tecidos, 
como o elastano, conferem uma maior flexibilidade e liberdade de movimentos. 

Como principais inovações, a Cortefiel incorpora tecidos no-iron ou com propriedades 
termorreguladoras e respiráveis, que proporcionam valor acrescentado e maior versa?lidade às peças. 



COLEÇÃO FEMININA 

Para o arranque da primavera, a Cortefiel propõe estampados vichy e príncipe de Gales combinados com 
bolinhas.  Tudo em tons neutros com uma grande variedade dentro da gama de crus, beges e cinzas. 

 

Nesta temporada, a Cortefiel reinventa também o look marinheiro e introduz riscas diagonais que 
podemos encontrar presentes em malhas, ves?dos e blusas.   

 

Outra grande novidade é que a Cortefiel lança a sua primeira coleção exclusiva de venda online, 
inspirada no folclore espanhol com uma linha muito feminina. Peças volantes com bordados e laços 
gigantes sobressaem nesta coleção. A gama de cores escolhida situa-se entre os pretos e os brancos. 



 

A Cortefiel propõe também uma linha com tecidos mais casuais onde predominam as camisas de 
popelina com bordados, as malhas e o denim em todas as versões e fits. Tudo dentro da paleta de cores 
pastel. 

 



COLEÇÃO MASCULINA  

Para o homem Cortefiel, a coleção joga com cores baseadas no bege, azul marinho, caqui e o amarelo 
suave. Nos casacos sobressaem os acabamentos e a tecnologia hidrorrepelente. Destacam-se também 
como peças chave de primavera as calças cáqui com cós elás?co, para maior conforto. 

 

A Cortefiel con?nua a criar peças confortáveis e versáteis para qualquer hora do dia, por isso apostou 
novamente na tecnologia coolmax, presente numa grande variedade de camisas, que favorece a 
transpiração, mantendo as peças secas e com uma maior sensação de frescura. 

Além disso, existe uma grande variedade de camisas, entre as quais se destacam os tecidos oxfords em 
algodão orgânico e natural stretch e os ultrasoa com tecnologia easy-iron. 



 

Na coleção de jeans, a Cortefiel amplia a sua oferta nesta temporada, agregando aos fits de sempre, 
slim, regular e classic, outros fit como o chino denim e o fit moderno também ampliando para opções 
com versões coolmax e algodão orgânico. 
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