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It is rare to find luxury suitings with a combination of exceptional softness and superb
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suiting that is beautifully soft to the touch,

yet performs well throughout the year and in most climates.

Os Guacanos são animais graciosos da família dos camelos, lamas, alpacas e vicunhas. Vivem nas montanhas
áridas e desertas do Peru, Bolivia, Equador, Colombia, Chile e Argentina, e têm uma pelugem dupla, no topo
Guanacos are graceful animals that are related to camels, llamas, alpacas and vicunas. They live
uma camada áspera e protectora, sob esta, outra muito fina e mais suave que a melhor caxemira. A produção
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have a double coat, a top coat with coarse protective hair and a very fine soft undercoat, which
feels softer than the best cashmere. It produces relatively little of this soft undercoat, making it even
more highly prized than alpaca.

Os“mágicos” da Scabal (fiadores, tecelões e técnicos de acabamento), adicionaram 5% desta camada rara da
pelugem do Guanaco a um fardo de lã merino Super 230’s. A mistura resultante é incrivelmente suave, e de
forma a elevar a sua performance foi combinado, na Imperial Trilogy, com um fardo de lã merino Super
160’s que, embora mais forte e robusto, é ainda bastante suave. A elegante aureola deste magnífico tecido
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to 230’s merino wool. The resulting yarn is incredibly soft and in order to enhance its performance
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stronger and more robust, is still beautifully soft. The elegant selvedge of this remarkable cloth
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looks plain, closer inspection reveals very subtle patterns with both narrow and wider stripes.

A Scabal investiu mais de dois anos em investigação e experiências até conseguir combinar, com sucesso, a
qualidade excepcional das fibras de guanaco com soberbos fardos de lã merino. O resultado fez compensar a
espera.
Especificações:

- Combinação de três fibras de luxo:
• 5% Guanaco
• 50% Lã Super 230’s (12.25 microns, ou 12.25 milionésimas de metro)
• 45% Lã Super 160’s (15.75 microns, ou 15.75 milionésimas de metro)
- Criação única e original da Scabal
- Suavidade suprema e óptima performance
- Peso: 280 grs. / c 10 oz
- Produzido em West Yorkshire, Inglaterra
SOBRE A SCABAL
A Scabal foi fundada em 1938. Emprega 600 pessoas em todo o mundo e distribui os seus produtos em 65
mercados globais. Actua em três áreas principais – a criação de tecidos excepcionais, vestuário por medida e
acessórios. Com a sua produção 100% Europeia, 5 000 artigos de tecido sempre disponíveis e 200 opções de
personalização de fatos, a Scabal é um parceiro único no sector do vestuário de luxo.

SCABAL EM NÚMEROS
60 mercados globais

15 novas colecções por estação

12 agências

350 000 metros produzidos anualmente

8 salas de exposição

85 000 fatos produzidos anualmente

2 unidades de produção integradas

Média de 800 cortes diários

5 000 artigos disponíveis

200 opções de personalização de fatos

Mais de 75 anos de experiência
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