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MEMORY SHAPE TECHNOLOGY 

 

SPRINGFIELD PRESENTS ITS NEW “ZERO GRAVITY, 100% FIT” CAMPAIGN 

The brand continues its commitment to innovation with the development of new denim pants with me- mory shape 
technology, designed to uplift any silhouette through the New Skinny fit for men, and the Sculpt pattern for women. 
ZERO GRAVITY, 100% FIT bets on innovation applied to the fabrics of the denim garments to provide flexibility, comfort and 
versatility in both man & woman collections. 

WOMAN: NEW SCULPT 

In this SS’19 season, the women’s denim collec- tion 
incorporates the new SCULPT fit. A pattern that is part 
of a new generation of jeans whe- re the BODY SHAPE 
fit was already and both of them look to present 
flexibility and comfort while stylize the figure and raise 
the buttocks, providing safety and comfort. 

SCULPT jeans have a HIGH RISE design and are 
made with  an  ultra-elastic   fabric   that   allows 
to create a perfect silhouette  without  defor-  
ming. They are designed to uplift the silhouette thanks 
to its adjusted leg and the higher waist, which molds the 
figure with every movement that is made. It has a 
memory shape technolo- gy that recovers the shape of 
the fabric, without deforming, helping to shape the body 
24 hours a day. Thanks to the T-400 of the fabric, which 
combines tencel and cotton, a maximum com- fort and 
incredible smoothness is achieved. 

On the other hand, the BODY SHAPE model also has 
an ultra-elastic fabric and a flattering mid-rise and a 
push-in & push up effect in the belly area. In addition to 
a perfect crotch length to achieve a spectacular molding 
thanks to the elasticity and extreme retention that its 
fabric offers.. 

SCULPT HIGH RISE SCULPT HIGH RISE BODY SHAPE SCULPT HIGH RISE 

MAN: NEW SKINNY 

Nowadays, people’s rhythm of life is very chan- ging. 
Based on this, Springfield proposes ma- king life more 
comfortable to all those who use their products, 
advocating the Bi-Stretch tech- nology in the process 
of making their garments, so that they adapt perfectly 
to the silhouette and movements of the body. 

As a novelty in the men’s jeans collection, the new BI-
STRETCH fit presented in this season is the NEW 
SKINNY. In addition, the offer includes other existing 
patterns such as the 5 pockets, the slim fit or the chino 
pants model, all with this technology. 

The Bi-stretch technology consists in the in- 
corporation of elastane in both warp and weft creating 
a 4-ways-stretch fabric. The main cha- racteristic of this 
fabric is the 360 elasticity by in- corporating elastane 
throughout the construc- tion of the fabric, in this way the 
trousers adjusts to any type of body movement. 

5 pockets BI 
STRETCH 

Slim 

BI STRETCH 

Chino 

BI STRETCH 

New Skinny BI 
STRETCH 

PRESSROOM 

www.pressroom.myspringfield.com 

Log-in: press 

Password: Springfield 

ABOUT SPRINGFIELD 

Springfield has 850 points of sell in more than 70 countries. It belongs to Tendam, one of Europe’s leading fashion names 
operating in the mass market premium brand segment with presence in 90 countries and more than 2.000 points of sale through 
its five brands: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret and the outlet brand Fifty. 

For further information, please visit www.tendam.es 

@springfieldmw canalSPF 

 

   

 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

Η SPRINGFIELD λανσάρει τη νέα, καινοτόμο εφαρμογή “ZERO GRAVITY, 100% FIT”. Το brand 
συνεχίζει τη δέσμευσή του προς την καινοτομία μέσω του σχεδιασμού των νέων denim 
παντελονιών με ΜΝΗΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και τεχνολογικές μεθόδους που προσαρμόζουν το denim 
στο φυσικό μας σωματότυπο. Ενσωματώνοντας τη τεχνολογία Νew Sculpt για τις γυναίκες και 
Νew Skinny για τους άντρες, δημιουργεί ρούχα ειδικά σχεδιασμένα για να αναδείξουν κάθε 
σιλουέτα αλλά και για να προσφέρουν άνεση, ελαστικότητα και ευλυγισία. 

ABOUT SPRINGFIELD 
To brand Springfield δημιουργήθηκε στη Μαδρίτη το 1988 και δραστηριοποιείται στον τομέα της 
νεανικής, αντρικής ένδυσης και υπόδησης. Το 2006 επεκτείνεται στο γυναικείο καταναλωτικό 
κοινό παρουσιάζοντας συλλογές ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ που απευθύνονται στη 
σύγχρονη νεαρή γυναίκα. Αποτελεί μέλος του Cortefiel Group, του ηγετικού ομίλου στην 
βιομηχανία της μόδας. Σήμερα, το brand Springfield έχει κατακτήσει ηγετική θέση στον χώρο της 
γυναικείας και ανδρικής ένδυσης και υπόδησης διατηρώντας πάνω από 941 καταστήματα σε 
περισσότερες από 73 χώρες. 
 
Springfield Store: Πλάτωνος 2 και Αγίου Γεωργίου, Χαλάνδρι 

Βρείτε μας στο Facebook: www.facebook.com/SpringfieldGR 
Ακολουθήστε μας στο instagram: www.instagram.com/springfieldm 

H νέα γυναικεία denim κολεξιόν ενσωματώνει τη 
μέθοδο SCULPT Fit που αποτελεί μέρος του Body 
Shape σχεδίου, το οποίο με τη σειρά του ανήκει σε μια 
νέα γενιά τζιν που αποτελούνται από μια εξαιρετικά 
ελαστική ίνα και δημιουργούν ένα "push-in, push-up" 
αποτέλεσμα στην περιοχή της μέσης. Η  χρήση και των  
δύο μεθόδων χαρίζει άμεσο αποτέλεσμα ευελιξίας, 
άνεσης και ανόρθωσης γλουτών σε κάθε ρούχο. 
 
Τα''sculpt' 'jeans είναι ψηλόμεσα και έχουν σχεδιαστεί 
με ένα εξαιρετικά ελαστικό ύφασμα που επιτρέπει τη 
δημιουργία μιας τέλειας σιλουέτας χωρίς 
παραμόρφωση. Ειδικά σχεδιασμένα για να 
«ανεβάσουν» τη σιλουέτα, μορφοποιούν το σχήμα 
του σώματος σε κάθε κίνηση, χάρη σε ειδικά σημεία 
προσαρμοσμένα στο jean όπως το σημείο του ποδιού 
και η υψηλότερη μέση. 
 
Επιπλέον, η τεχνολογική δυνατότητα του κάθε ρούχου 
να ανακτά την αρχική του μορφή, του δίνει τη 
δυνατότητα να προσαρμόζεται στο σώμα 24 ώρες την 
ημέρα.  
 
Τέλος, χάρη στο T-400 ύφασμα, το οποίο συνδυάζει 
tencel και βαμβάκι επιτυγχάνεται μέγιστη άνεση.  

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οι ρυθμοί της 
καθημερινότητας έχουν αλλάξει, η Springfield 
λανσάρει το Zero Gravity, 100% Fit και τη χρήση 
τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής ρούχων όπως 
το Βi-Stretch με στόχο να διευκολύνει 
περισσότερο την καθημερινότητα μας. 
 
Όπως τα Βi-Stretch σχέδια έτσι και το New Skinny 
παρέχουν άνεση και ελευθερία κίνησης και 
εμφανίζουν κύρια χαρακτηριστικά όπως πέντε 
τσέπες, slim fit εφαρμογή και chino παντελόνια. 
Τα αντρικά jeans που έχουν δημιουργηθεί βάσει 
της τεχνολογίας Bi-Stretch ξεχωρίζουν για το 
ιδιαίτερα ελαστικό τους ύφασμα.  Αποτελούνται 
από ένα «ύφασμα 4 φορές πιο ελαστικό με κύριο 
χαρακτηριστικό τo 360 elasticity με 
ενσωματωμένη ελαστάνη σε όλο το ύφασμα ώστε 
να προσαρμόζονται σε κάθε κίνηση.  
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