
 

2021News



A Atlantis é uma marca da empresa 
italiana Master Italia, especializada em 
design e produção de chapéus e bonés 
de alta-qualidade.



Inspirada pelo conceito slow fashion,
a coleção Atlantis 2021 combina o design 
essencial com o que há de mais moderno 
em inovação de materiais sustentáveis. 

Acreditamos fortemente num ciclo de 
vida ecologicamente correto para cada 
uma das nossas peças. Escolhemos 
cuidadosamente os tecidos reciclados e os 
processos de fabrico com baixo impacto 
ambiental, introduzindo uma coleção 
quase toda sustentável, dentro das linhas
e formatos mais populares.

Deixámos para trás, propositadamente,
modelos mais chamativos e detalhes
excêntricos, para nos focarmos mais
uma vez na produção de fibras
ecológicas e inteligentes, colocando-as
ao alcance de todos. Para realçar um
look contemporâneo, os nossos bonés e
gorros combinam um estilo old-school e a
utilização de matérias-primas sustentáveis,
para criar peças intemporais, sempre 
adaptadas ao guarda-roupa.2021 CONCEPT
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ACOMPANHE A 
NOSSA JORNADA 
DE HEADWEAR
SUSTENTÁVEL
O nosso objetivo é reduzir o 
nosso impacto ambiental, 
embarcando numa nova 
jornada em direção a um 
modelo de negócio mais 
sustentável.

O início do nosso caminho 
foi em 2018, com a 
introdução dos primeiros 
produtos Oeko-Tex.

Em 2019, foi lançada a 
coleção Green em poliéster 
reciclado, algodão orgânico 
e reciclado.

Em 2020, foi lançado 
o primeiro Relatório de 
Sustentabilidade, uma 
grande oportunidade 
para disseminar a cultura 
sustentável e o nosso 
impacto socioambiental.

Siga a nossa jornada em 
direção ao headwear 
sustentável e acompanhe-
nos neste caminho, através 
dos nossos produtos e 
projetos, para um futuro 
melhor.



CERTIFICADOS

A Atlantis é orgulhosamente certificada por

O nosso compromisso abrange a adoção
de processos e métodos sustentáveis.

A Atlantis preocupa-se na segurança e qualidade  



A ATLANTIS R&D
Os nossos tecidos de alta-qualidade, conceitos de design inovador e 
tecnologia funcional, são o que nos diferencia e sustentam os nossos bonés. 

Dê uma vista de olhos nas tecnologias aplicadas à nova coleção 2021.

TECIDO 
CATIÓNICO

POLIÉSTER 
RECICLADO

FIO
REFLETOR

Tecido confecionado 
através de polímeros 
obtidos da reciclagem 
de garrafas de plástico.

Fibra especial que 
reflete a luz criando 
um efeito brilhante.

Tecido especial de 
poliéster com efeito 
bicolor, obtido graças 
a uma reação catión-
ica durante o processo 
de tingimento.

POLYLANA®

RESISTENTE
À ÁGUA

É uma escolha 
sustentável, com um 
toque semelhante 
à lã e um impacto 
significativamente baixo 
no meio ambiente.

Esta tecnologia 
mantém-no seco em 
qualquer ambiente 
húmido.

OEKO-TEX®

Tecidos certificados 
que respeitam os 
padrões humanos  
e ecológicos.

DRY-TECH

Banda anti transpiração 
em poliéster e elastano 
com propriedades 
antibacterianas, para 
uma melhor absorção 
de suor.

MALHA 
EXTENSÍVEL
Tecido com proprieda-
des extensíveis que o 
tornam elástico, não 
devido ao elastano, 
mas pela mecânica
de tecelagem.

TECNOLOGIAS E MATERIAIS
Na Atlantis procuramos constantemente a melhor 
tecnologia, não só nos materiais mas também em 
soluções e processos inovadores, que nos estimulem  
a pensar no futuro e de forma sustentável.

Estamos em constante avaliação de novos tecidos 
e na reavaliação dos tecidos existentes, na pesquisa 
de produzir o melhor produto.



Water savings per product
60% Polylana® / 40% Acrylic Yarn VS 100% Acrylic

76% Less
Energy

85% Less
Water

76% Less
Waste

19% Less
CO2

32% Less
Fiber Release

É uma fibra descontínua, patenteada e produzida
através de uma mistura de materiais virgens e
reciclados, para criar uma fibra inovadora com
características semelhantes às fibras de acrílico ou lã.
Esta mistura patenteada permite que o fio Polylana®

seja tingido a baixa temperatura e dá ao fio, quando
tricotado, um toque único.

SEJA PUROACREDITAR NO MELHOR
A Polylana®, revela um novo potencial na criação de fibras
com impacto ambiental reduzido e recursos 
de desempenho aprimorados.

A Atlantis apresenta o Pure, o primeiro gorro de Polylana®, uma 
alternativa às fibras 100% acrílico, com baixo impacto ambiental 
e menor consumo de energia, água, resíduos, CO2 e libertação 
de microfibra. Não apenas diferente, mas melhor.

Reduz o impacto ambiental.

Reduz o consumo de água.

Reduz a emissão de energia durante o tingimento.

Production impact per 1 kg. undyed fabric

Material Energy (MJ) Water (l) Waste (kg) GhG (kg CO2) Fiber Release

Polylana 90.7 27.2 0.3 13.6 82,672

Acrylic 379.0 182.0 1.2 16.9 121,465

One beanie saves
5 liters of water



Os cartões de identificação dos nossos bonés.

Um tecido com propriedades 
extensíveis, sem o uso de spandex 
ou outros fios com elasticidade no 

seu processo de tecelagem.

AUTOCOLANTES EM FORMA
DE DIAMANTE

Colocados diretamente nas palas,
os autocolantes expressam
a personalidade da Coleção e ajudam 
a reconhecê-la, de forma imediata 
e intuitiva, os materiais e as 
características inovadoras do produto.

O poliéster reciclado é produzido 
através de polímeros obtidos pela 

reciclagem de garrafas de plástico.

POLIÉSTER RECICLADO

Um tratamento duradouro 
do tecido externo, fornece 
proteção adicional e torna 
o produto repelente à água.

RESISTENTE À ÁGUA

ESTIRAMENTO MECÂNICO

WATER
RESISTANT

MECHANICAL
STRETCH
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high quality
velcro with loop

Tech specs Features

one size230 g/m2

royal

navy dark grey

white black
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SAND
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O boné SAND, com o seu exterior fabricado de fio miniottoman, 
é produzido de poliéster reciclado respirável, quase na sua 
totalidade. O tecido de elastano confere-lhe um ajuste extensível, 
tornando-o adequado para desporto e atividades ao ar-livre.

Main Fabric: 95% certified recycled polyester
5% elastane



 

Tech specs Features

200 g/m2 one size

black

olive

khaki

whitenavy

23

GEO
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De linhas retas, simples e totalmente reciclado. O panamá GEO 
é definitivamente o mais elegante de 100% poliéster reciclado, 
com um ajuste leve para uma sensação casual e descontraída.

Main Fabric: 100% certified recycled polyester twill



Tech specs Features

78 gr. one size

dark grey

mustard

olive

black

light grey melange

burgundy bottle greennavy

rusty
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SHORE
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Main Fabric: 50% certified recycled polyester 
50% acrylic

Um gorro obrigatório, metade 
reciclado e metade em acrílico. 
A sustentabilidade do gorro 
SHORE representa a tendência 
dos anos 90 com o seu canelado 
largo e uma personalidade forte, 
que remete ao estilo pescador 
vintage.



Tech specs Features

65 gr. one size

burgundy

bottle green

black

dark grey melangenavy

mustard olive

light grey melange
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RIO
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O gorro RIO é constituído com 
uma mistura de 50% de poliéster 
reciclado e 50% acrílico. 
Com bainha e canelado estreito 
garante estilo, versatilidade e um 
ajuste perfeito para todos.

Main Fabric: 50% certified recycled polyester 
50% acrylic



Tech specs Features

80 gr. one size

Soft
yarn

royal

mustard

black

light grey melange burgundy melangenavy

olive
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PURE
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Main Fabric: 60% polyester 40% acrylic

Um dos formatos mais famosos 
agora otimizado com um 
processo de reciclagem inovador 
chamado Polylana®. O gorro PURE 
mistura o estilo clássico com o 
toque suave dos fios reciclados 
e virgens, que consomem 
menos energia e água do que no 
processo normal de produção 
de fios.



Tech specs Features

72 gr. one size

navydark grey

black olive
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reflective

SHINE
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Main Fabric: 50% certified recycled polyester 
50% acrylic

SHINE é o primeiro gorro que 
combina fibras sustentáveis com 
um fio refletor que cria um efeito 
brilhante.

Os detalhes refletivos são a
solução perfeita para quem não
"abre mão" do desporto, mesmo
em ambientes mais escuros  
e frios.



#GreenYo urHead
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Tech specs Features

110 g/m2 one size high quality
velcro with loop

black royal

light grey

white

navyyellow fluo
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WATER
RESISTANT

ENERGY
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Um boné de basebol, não estruturado, de seis painéis, confecionado com um 
durável tecido ribstop. O boné ENERGY apresenta um tecido resistente à água, 
muito leve e faixa interna dry-tech. Com a garantia de respirabilidade, este boné 
mantê-lo-á fresco e seco faça chuva ou faça sol.

Main Fabric: 100% polyester
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Tech specs

pvc280 g/m2 one size

olive-black

black-grey mel-whitecardinal-blackwhite

bottle green-grey mel-beige grey mel-cardinal-beige black

grey mel-blackmustard-blacknavy

royal navy-grey mel-white
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SONIC
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A estética original do estilo trucker, com uma estrutura inovadora de 6 painéis. 
O boné SONIC vem revolucionar o conceito do estilo trucker mantendo 
a tradicional pala snapback e a rede para o manter fresco. 
As costuras contrastantes na pala e nos painéis frontais adicionam um toque 
de classe urbano para um look jovem e casual.

Main Fabric: 100% chino cotton twill
Side&back:   100% polyester
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high quality 
velcro

Tech specs Features

170 g/m2 one size

black

navy dark grey

royalwhite
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MECHANICAL
STRETCH

BOLT
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Confecionado com um tecido leve, com aparência e toque de 
algodão, o boné BOLT é o primeiro boné de basebol de pala curva 
confecionado de poliéster respirável de alta qualidade, entrelaçado 
com uma técnica de extensão mecânica que lhe confere  
um resultado muito elástico.

Main Fabric: 100% polyester twill
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pvc

blackyellow-blackorange-black

white-greengreen red

olive-blackdark grey-redblack-black

white-red-royalnavy white-olive-orange yellow fluo

white-black-burgundy white-red-black

green fluo orange fluo

royal
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fuchsia fluo

80 g/m2 one size

Tech specs

RAPPER
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Main Fabric: 100% polyester
Side&back:   100% polyester



 
180 g/m2 one size

Tech specs 51

black khaki

white navy royal

olive

BUCKET COTTON

P
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Main Fabric: 100% cotton twill





BECK CERVINO

FREEDOM REFLECT FREEDOM WINDSTOPPER TWIN

STIFFER MARMOLADA

check the 
availability here

LIST OF ATLANTIS DISCONTINUED ITEMS 2020

© Atlantis 2020

Credits: 
Photos by Andrea Verzola
Location

∙ Bagni Ausonia, Trieste
∙ Merville, La casa nel parco, Jesolo
∙ Cavallino Sport Center
Outfit by BulkTM

Printed by Grafiche Italprint

Descubra mais sobre os produtos
Atlantis, acompanhe a nossa
jornada e o nosso projeto 
sustentável, diretamente através 
do seu smartphone



©Atlantis by Master Italia S.p.A. 

atlantisheadwear.com

Discover 
the Atlantis 
Collection

Follow us
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