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SUMMIT: O AUGE DA ELEGÂNCIA
A companhia de vestuário de luxo Scabal tem por objectivo alcançar o topo e
ultrapassar o limite. A Scabal teve um papel pioneiro no desenvolvimento de únicas e
prestigiadas qualidades de tecido e, portanto, é com extremo orgulho que anuncia a
chegada de um exclusivo e excepcional tecido, ‘SUMMIT’.
A Scabal procurou por todo o mundo, lã com a menor espessura possível, encontrou-a
na Austrália e criou um tecido merecedor do nome ‘SUMMIT’. Este tecido é possuidor
de um toque tão suave que os técnicos da Scabal imediatamente o classificaram como
um Super 250’s. ‘SUMMIT’ é tecido de um fio extremamente ultra-ultra fino. A lã é
consistente em todo o seu comprimento e merece nada mais do que o mais apurado
tratamento. Para manter as suas qualidades naturais, a escolha óbvia foi de não
misturar a lã com outras luxuosas fibras. O resultado deste tecido é devido à ultra-fina
lã, que tem uma enorme consistência, um incomparável brilho e um conforto natural,
que é devido aos ondulados fios de que é feito.
Para preservar as qualidades naturais do ‘SUMMIT’, a lã foi meticulosamente trabalhada
usando tradicionais métodos artesanais, na fábrica da Scabal em Huddersfield,
Inglaterra. Desde a limpeza, à fiação de contagem média 2/90, e desde a tecelagem ao
acabamento final, nenhum esforço foi poupado. Existem, com certeza, limites ao
trabalhar tão finos fios. No entanto, a Scabal foi a primeira a lançar os Super 150’s,
180’s e 200’s. Agora, a Scabal está a dar um passo em frente com o ‘SUMMIT’, um
tecido produzido com uma técnica tal, que até agora não parecia possível.
‘SUMMIT’ é um tecido de meia estação, com um peso de 280 gramas por metro, e dá à
ultra fina lã uma plena, rica e abundante firmeza. Processos tradicionais levam o tecido
‘SUMMIT’ para uma situação final de conforto, facilidade de passagem, vincagem e
fabricação. ‘SUMMIT’ tem uma composição de 100% lã com o manuseamento e toque
da rival caxemira, um elegante e natural embelezamento que faz com que seja a
primeira escolha de um verdadeiro conhecedor.
‘SUMMIT’ existe em 14 padrões e está
imediatamente disponível nos pontos de
venda exclusivos, em 65 países onde a
Scabal está presente. Um corte ‘SUMMIT’
é entregue numa exclusiva e luxuosa caixa
vermelha com uma etiqueta tecida
especial, selo, certificado de autenticidade
e botões.
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