
 
 

 

ZIPPY APRESENTA COLEÇÃO SPRING 2020 
 

A Zippy reforça o seu papel de family partner com o lançamento da recente coleção de 
Primavera, com soluções pensadas para o dia a dia dos mais novos, procurando apoiar os 

pais de uma forma natural, descomplicada e otimista.  

 

A coleção Spring chega a todas as lojas da Zippy com uma vasta seleção de sugestões práticas, versáteis 
e atuais, que dão resposta às diferentes etapas do crescimento dos mais novos, com a máxima atenção 
a todos os detalhes. 

 

Going South: Kids Collection 

Para Menino e Menina, a coleção Spring vai buscar a sua inspiração ao estilo retro e navy. Going South, 
é o nome da coleção inspirada nas praias nostálgicas do Sul de Inglaterra, nas suas casas coloridas e flora 
delicada. O destaque vai para uma paleta de vermelhos e azuis, para as riscas gráficas e as flores 
femininas. Malhas soft touch com detalhes femininos, denim com shapes retro, costuras em contraste e 
botões XL em madeira são detalhes que conferem novidade, tendência e personalidade às peças.  

A filosofia BIG ME da ZIPPY mantêm-se presente nesta coleção, como habitual, procurando estimular a 
autonomia das crianças através de pequenos detalhes, tais como as calças com botões de mola para ser 
mais simples apertar ou as camisas com um botão e casa de cor diferente, para que as crianças saibam 
onde começar a abotoar. 

Para Menino, a aposta da Zippy recai nos eternos clássicos com apontamentos contemporâneos. Uma 
coleção com looks inspirados num mood “college”, com peças que incluem golas redondas e em bico, 
padrões em xadrez, gráficos e estampados alusivos à península inglesa intitulada de Cornish Riviera, uma 
das favoritas dos ingleses para a época estival. Uma coleção prática, clean e fácil de conjugar.   

Na coleção de menina, a sobreposição das peças permite conjugar referências tradicionais com outras 
mais contemporâneas, criando um equilíbrio estético novo e feminino.  

    

Family Sunset: Mix & Match Baby Collection  

Para Bebé, a Zippy apresenta uma nova coleção da sua linha Mix & Match, procurando estimular 
o universo imaginário e aventureiro dos bebés e tornar divertido o momento de vestir.  

A coleção, que não descura os dias mais frios desta estação, permite conjugar peças versáteis, 
pensadas para condizer entre si, facilitando assim uma das horas mais críticas do dia. 

Bodies florais em algodão, bloomers e jardineiras em chambray – fáceis de vestir e práticas para 
mudar as fraldas – fazem parte da coleção.  

    

 

Hi little Vera! : Newborn Collection 

A Zippy sabe que os recém-nascidos têm necessidades muito específicas e a nova coleção 
Newborn é cuidadosamente pensada e executada para ir ao encontro desta fase tão especial e 
das expectativas dos pais. 



 
 

 

Uma coleção que prima pela excelência dos materiais, com lã e algodão premium – apostando 
no Made in Portugal – de forma a garantir suavidade e qualidade. Peças com um estilo 
tradicional, em tons neutros e com detalhes de cores como rosa e azul claro, que garantem 
coordenados atuais fáceis de conjugar e, acima de tudo, confortáveis para os mais pequenos.  

A Zippy apresenta também uma novidade para esta coleção: os detalhes em 3D, pensados para 
estimular o desenvolvimento do bebé. 

 

- Imagens de produto e editorial para download AQUI 

- Caso não consiga aceder ao link da primeira página, enviamos link WeTransfer para download 
de imagens das peças e editorial: LINK 

- Nas legendas das peças encontrará o respetivo PVP 

    

Sobre a Zippy: A Zippy é uma marca portuguesa com mais de duas décadas de experiência consolidada no setor do retalho presente em 
mais de 40 países, com mais de 100 lojas espalhadas pela Europa, Ásia, África, América Latina e Médio Oriente. Fundada em 1996, no 
Porto, beneficia do reconhecido know-how especializado da indústria têxtil portuguesa, no norte de Portugal. O nosso ADN é otimista. 
Vemos a vida de forma descontraída e descomplicada. Tudo se resume a um espírito prático aliado a um design funcional e acessível. Nós 
vestimos bebés e crianças que veem os dias repletos de possibilidades e que procuram aproveitar ao máximo cada momento e 
oportunidade. Um lugar onde cada membro da família é convidado. Somos uma marca global e continuamos a crescer cheios de confiança.  
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