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TENDÊNCIAS DE DESIGN LUXO 
PARA O NATAL

Novidades BRABBU
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A noite mais mágica do ano está quase a chegar! O Natal é a melhor 
oportunidade para juntar a família e disfrutar de um tempo de qualidade 
junto à lareira, enquanto aprecia um jantar especial e partilha presentes 
simbólicos com quem mais ama.

Para a época natalícia a BRABBU preparou especialmente uma seleção única 
de novidades de luxo:

Depois da apresentação do Candeeiro de Suspensão VELLUM e do 
enorme sucesso do Candeeiro de Parede VELLUM no êxito de bilheteira 
de Hollywood As Cinquenta Sombras de Grey, a BRABBU apresenta o 
Candeeiro de Mesa VELLUM e o novo Candeeiro de Chão VELLUM! 
Com esta família de mobiliário de elite, pode criar um ambiente único e 
requintado, cheio de luz e boas vibrações na ceia de Natal!

VELLUM
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O Cadeirão MAA, uma das peças mais apreciadas da BRABBU, conta agora 
com uma nova adição à sua família - a Cadeira de Bar MAA! A combinação 
das suas formas únicas com a sua cor singular e a delicadeza de sarja criam 
detalhes que tornam qualquer divisão da casa mais harmoniosa. 

MAA

Para adicionar um toque de requinte ao seu Natal, nada melhor do que os 
tons dourados! Sinónimo de luxo e elegância, o dourado é também uma 
tendência de Natal. A Consola ARDARA  é uma viagem no tempo, inspirada 
nos dólments do período Neolítico, que refletiam a luz do sol. 
Com acabamento em folha de ouro, ARDARA transmite uma sensação de 
paz a qualquer ambiente, ideal para esta época mágica.

ARDARA

AN INTENSE WAY OF LIVING 
WWW.BRABBU.COM | PRESS@BRABBU.COM 



http://www.brabbu.com/pressarea/fireplaces/brahma-fireplace/

http://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/wales-single-sofa/

http://www.brabbu.com/pressarea/fireplaces/brahma-fireplace/

http://www.brabbu.com/pressarea/fireplaces/brahma-fireplace/

http://www.brabbu.com/pressarea/fireplaces/brahma-fireplace/

http://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/wales-single-sofa/
http://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/wales-single-sofa/

Por fim, para garantir o verdadeiro conforto e uma atmosfera acolhedora na 
noite mais mágica do ano, inspire-se nestas duas sugestões especiais:

BRAHMA  & WALES

Uma lareira distinta, desenhada para aquecer o corpo e o coração, perfeita 
para incorporar a essência de Natal junto de quem mais ama. 
A Lareira BRAHMA, feita em latão vintage, é perfeita para completar uma 
decoração moderna e adicionar um toque de luxo à sua sala de estar.

Inspirado nos castelos medievais, o Sofá WALES foi desenhado para 
proporcionar o mesmo sentimento de proteção na decoração da sala de 
estar: um sofá de veludo cor de vinho, com costas e braços curvos, base em 
bronze e polido dourado, que irá reforçar o conjunto de sala de estar, seja ele 
moderno ou clássico. 

Celebre o Natal em grande estilo e aproveite ao máximo esta época com as 
novidades de design de luxo da BRABBU!

Press Relations 
press@brabbu.com 
+351 914925846

Acesso à Área Press
http://www.brabbu.com/en/press/

AN INTENSE WAY OF LIVING 
WWW.BRABBU.COM | PRESS@BRABBU.COM 


