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MODA INFANTOJUVENIL
O STREETWEAR TOMOU CONTA DA COLEÇÃO PRIMAVERA-VERÃO 2018
DA PULL-GA JEANS
Apostando na forte tendência que reina nas passarelas nacionais e
internacionais, a Pull-ga Jeans evoca o conceito contemporâneo de se vestir
com conforto, remetendo à dinâmica das ruas em todas as suas vertentes de
cores, artes e estilos.
TEMA
Sempre de olho no que há de mais atual para os pequenos, a grife paulista
buscou uma temática que pudesse ser incorporada ao universo infantojuvenil.
Por ter uma pegada mais despojada, alegre e versátil, o street style se encaixou
perfeitamente na proposta.
A marca valoriza o mix de referências, propondo novas experiências a cada
coleção lançada. Assim sendo, buscou inspiração no segmento do esporte,
trazendo a mobilidade e a praticidade para o mundo jeanswear. Bom caimento
e conforto - que já são marcas da Pull-ga - são características fortes de sua
última coleção.
A coleção Primavera/Verão da Pull-ga Jeans é composta por quatro linhas,
vestindo do baby ao teen e já está nas vitrines das melhores lojas.
TENDÊNCIAS
O street style reflete-se em um visual bastante urbano, transmitindo a atitude, a
personalidade e a pluraridade da moda que ecoa nas ruas. Algumas peças são
chave para o streetwear e incluem: jeans com diferentes estonagens e detalhes
em destroyed, bonés de aba reta ou curva, peças para sobreposição como
camisas, jaquetas e coletes e peças em fullprint, motivos florais e estampas
coloridas.

No verão, as peças jeans que dão o tom ao estilo street são principalmente
shorts, bermudas e camisas, com detalhes que favorecem inúmeras
combinações e remetem sempre a um visual confortável e descolado.
DESTAQUES
Cores vivas e vibrantes. A paleta da nova coleção Primavera/Verão 2018 da Pullga está repleta de tons quentes como o vermelho, o rosa, o laranja e o amarelo.
Também se incluem diversos tons de verde e azul. Todas essas peças em color
jeans criam um efeito único, com um toque urbano e, ao mesmo, tempo
ultravibrante.
O clima do verão é excelente para passear e esbanjar estilo. No calor, o conforto
do jeans faz toda a diferença, principalmente para os pequenininhos. Para as
meninas, foram criados vestidos jeans, conjuntos em jeans molinho e peças com
design contemporâneo, como calças sport, macacão pantacourt e salopete. Para
os meninos, camisas de manga curta, bermudas e calças jeans em diferentes
estilos e modelagens são versáteis e fáceis de combinar. Elas são a cara do
verão, emanando leveza e praticidade. Nesta coleção, muitas peças adquirem
belas estampas e bordados, dentro do conceito street.
Por fim, a Pull-ga Jeans lança conjuntamente a coleção 365. Sendo fixa, ela está
disponível o ano inteiro, independente da estação. Lançada nas linhas boy e girl,
a 365 compõe peças para uso no dia a dia, mesclando conforto e estilo, em
peças incríveis e que combinam com tudo.
SOBRE A PULL-GA
A Pull-ga é uma grife infanto-juvenil, inserida no mercado de jeans premium.
Situada na em Santa Bárbara d’Oeste (SP), um dos polos da indústria têxtil, a
empresa que atua na confecção de jeans desde 1992.
Mais em www.pullga.com.br
Imagens em alta-resolução disponíveis em www.pullga.com.br/imprensa
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