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Coleção Mundo das Listras é o destaque da DelRio
A aposta na descontração nunca sai de moda
Qual mulher que nunca se rendeu ao encanto do estilo listrado em seu guardaroupa? As listras fazem parte dos seus looks em qualquer época da vida, em
qualquer estação do ano. E agora, este clássico da moda feminina invadiu também o
underwear incorporando todas as suas variações, entre elas as riscas de giz,
deixando as peças de lingerie muito mais joviais. Quando o assunto é calcinha e
soutien, elas vêm muito bem acompanhadas de “rendinhas”, super fashion!
A DelRio - referência em lingeries que aliam tecnologia, qualidade, conforto e design
exclusivo - aposta nesta tendência e apresenta a Coleção Mundo das Listras,
composta por dois tipos de listras em modelos já consagrados que podem transitar
no dia a dia e também em ocasiões especiais. É aquela peça que se tornará
indispensável nos seus looks e vai te acompanhar do trabalho à balada!
Essa coleção é composta por um soutien - em microfibra fio tinto com bojo
estruturado e aro e detalhes em renda. Já a calcinha se apresenta no modelo biquíni,
em microfibra com listra em fio tinto e renda, com detalhe drapeado duplo nas
laterais - o que oferece muito mais conforto sem abrir mão da beleza! Nas cores
cereja, carmim, marinho e preto, a calcinha está disponível nos tamanhos P ao GG e
o soutien da numeração 40 ao 46.
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#euqueroeupossoTransformar podem ser encontrados nos principais magazines e
nas melhores lojas especializadas em lingerie do Brasil. Acesse o site
www.delrio.com.br/ e siga também @modadelrio! Aposte e continue linda com esse
estilo da DelRio!

Sobre a DelRio
Iniciada há 40 anos com uma fábrica em Fortaleza, CE, a DelRio hoje possui
11 unidades fabris e se tornou uma das três maiores produtoras de lingerie
brasileiras. Com o intuito de garantir a qualidade de suas peças ela é
responsável inclusive pela produção da maior parte dos tecidos e
aviamentos utilizados. Com estampas exclusivas, desenvolvidas por uma
equipe de criação afinada com as mais recentes tendências de moda
internacionais, a marca que buscou inspiração do nome nas belezas do Rio
de Janeiro e sua sintonia com a mulher brasileira, tornou-se referência no
segmento. Conforto, qualidade e tecnologia aliados ao design especial
tornaram a empresa uma das preferidas no universo feminino. Com grandes
investimentos, política ética e dinâmica, a DelRio se destaca como uma
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empresa socialmente responsável. O Programa Jovem Operadora DelRio já
capacitou mais de 20 mil adolescentes para atuar no mercado de trabalho.
Além disso, mantém a creche D. Terezinha Pereira que atende os
funcionários lotados nas unidades do bairro da Serrinha e auxilia na
manutenção da Escola de Primeiro Grau Marcos Valentin Pereira de Souza,
que conta com mais de mil alunos. Honrar seus compromissos éticos com
seu público através de políticas e práticas que visam o desenvolvimento
sustentável da sociedade preservando recursos ambientais e culturais é
fundamental para a empresa que exporta para vários países da América do
Sul.
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