
UNITED COLORS OF BENETTON PV22 

EVERYBODY LOVES THE SUN 

(AND THE EARTH) 

 
A United Colors of Benetton SS22 centra-se na felicidade 

e na cor. Cortes essenciais, bons materiais, chique 

italiano. Com respeito pelo planeta, graças ao projeto 

Love Nature que utiliza apenas algodão orgânico, tecidos 
e poliéster reciclado e corantes minerais. 

Good is better. 

 

SENHORA 

 
Tons pastel, como o nascer do sol fresco e perfumado. 

Apontamentos animal print mas muito coloridos. Coroas de 

flores que desabrocham em dias felizes. A United Colors of 

Benetton's Primavera Verão 2022 está vestida com a sua 
conhecida alegria, com um guarda-roupa multitasking, feito 

com grande atenção pelo meio ambiente: malhas feitas com fios 

reciclados (ou com chips de poliéster reutilizados), viscose eco-

sustentável e peças de algodão orgânico . 
Como sempre, qualidade e conforto, cortes confortáveis e 

perfeitamente vestíveis para todos os tamanhos. E com aquele 

toque chique italiano que dispensa explicações. Exemplos? As 

calças macias com cós elástico em tom zebra / multicor que se 
mistura com camisola algodão tricotada e ligeiramente curta. O 

casaco leve surge numa paleta amarelo ocre, com capuz 

destacável, com aquele toque ligeiramente britânico, ideal para 

os últimos dias frios. Para combinar com fatos desportivos, de 

treino e sweatshirts, ou com uma “bela” calça cigarro em 
gabardine e color block. Uma receita para vários looks mix & 

match: rústico, pop, country chique. Um jogo infinito, graças 

também, aos vários tipos de tricoto das nervuras aos 

entrançados. Destaque também para os bordados com 
missangas, para embelezar camisolas de jersey orgânico, com 

cortes contemporâneos. Estampados florais, maxi, anos 

sessenta e lisos em vestidos, fatos, camisas, para usar com 

deliciosos pulóveres de ponto mimosa. Os folhos embelezam 
vestidos, tops e camisas, com leveza e graça. Quer dar um 

toque hiper chique? Misture o casaco de tweed “bon chic” com 

jeans de corte perfeito - graças ao lyocell. Por baixo, roupas 

básicas, t-shirts e camisolas em color block. As cores do verão 

são fortes e decisivas: fantásticos pantones rosa, verdes 
brilhantes, laranjas intensas, vermelhos pop. É uma moda 

prática, para usar na cidade e que pode ser usada também à 

beira mar, nas férias, no barco. Linhas puras em tank tops, 

saias midi, tops de popeline com mangas fofas e camisas 



compridas para usar com cinto. Tudo deve ser fresco: graças à 

gaze e à viscose leves, sob capas e calças largas. 

E "riscas" não faltam - em variante multicolorida - em camisolas 
sem mangas, pulóveres de algodão às riscas com corte 

quadrado. A t-shirt em tela de páraquedas é uma daquelas 

peças da moda que mudam o visual: em verde escuro ou 

ciclame. Para os românticos, vestido maxi de popeline com 
botões, decotes e folhos na parte inferior. Os jeans também são 

frescos, com mistura de linho: leves como a brisa do mar, como 

é o caso do modelo bolsa de papel com pregas e nó na cintura. 

O chic italiano pela United Colors of Benetton: bordados 
femininos em tecidos de algodão, babados, listrados e bon ton. 

Ombros nus, frescura, desejo de mar e liberdade: blazers, 

bermudas e tops em broderie anglaise, vestidos em viscose de 

linho com ponto de renda. Os vestidos de verão estão na ordem 
do dia: fáceis, práticos, com estampados florais, laços e saias 

rodadas espetaculares. 

A United Colors of Benetton prossegue também com o seu 

projeto Love Nature, aproveitando ao máximo a sua capacidade 

técnica e os resultados das suas pesquisas. Neste verão, além 
dos fios orgânicos e reciclados, destaque também para o uso de 

corantes minerais com as suas tonalidades delicadas, "estilo  

macaron" em felpa e algodão. Eis as camisolas e sweatshirts 

com capuz, fatos de treino, calções, de  corte básico e 
minimalista, “bons” e não poluentes. 

E, para finalizar, uma novidade: chegaram os friulanes da 

Benetton, em veludo e sola de borracha reciclada, nas mais 

variadas cores, do verde garrafa ao roxo, vermelho carmim, ao 
azul elétrico. De um sapato típico friulano, nascido “pobre”, a 

um ícone do estilo italiano chique e simples. 

 

 

HOMEM 
 

Para o homem United Colors of Benetton, a PV22 centra-se no 

estilo tradicional, feito de algodões e tecidos leves, paletas 

verde-azeitona, cáqui, bege e Siena. Estampados folk, camisas 
utilitárias, toque militar e um toque de old style com casaco de 

marinheiro, t-shits manifesto de liberdade, sweatshirts 

confortáveis, malhas jacquard e calças descontraídas. Uma 

moda muito cool e urbana, para vestir na primavera de qualquer 
cidade. Estes looks combinam com tecidos eco-sustentáveis, 

algodões orgânicos, gabardine stretch, com tons de azul 

celeste, verde água e um mix & match de camuflagem em tom 

“light”, para um ar elegante inspirado na alfaiataria. Um 
ambiente sofisticado e ágil, que usa tons azul marinho e 

chumbo, animado por toques de amarelo vivo. Um tom 

masculino essencial, com uma forte veia cosmopolita. 



Neste estilo estão disponíveis camisas com capuz, gabardines 

ultraleves slim fit, calças às riscas com um toque suave estilo 

“jogger”. Destaque ainda para o look athleisure, com fatos 
“track suit” em felpa, com gola redonda, fecho e capuz. As 

clássicas camisas polo de rúgbi, com o logotipo revisitado, 

surgem aqui em cores fluidas: o pastel pensado para "ele", bem 

como o azul. As peças para uso no exterior são perfeitas: parkas 
sem forro, casaco e blusão curto azul marinho sem forro 

desenham uma elegância italiana, uma moda sem logotipos 

mas que grita bem alto. Confeccionados com bons materiais, 

condebidos para respeitar o meio ambiente. Bem-vindo a esta 
bela estação. 
 

 

benettongroup.com/media-press 
benetton.com 

instagram.com/benetton 
facebook.com/benetton 

youtube.com/benetton 

pinterest.it/benetton 

http://www.benettongroup.com/it/media-press/
http://www.benetton.com/
https://www.instagram.com/benetton/
http://www.facebook.com/benetton
https://www.youtube.com/user/benetton/
https://www.pinterest.it/benetton/

