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5História

Tudo começou em 1958 quando Jean Bousquet, nascido em Nîmes, e 
recém qualificado alfaiate, foi para Paris para lançar um pequeno negócio 
de calças de mulher. Em março de 1962, nomeou a sua sociedade com 
o nome de um pássaro de Camargue: “Jean Cacharel” e no ano seguinte 
obteve o seu primeiro grande sucesso, quando o fotógrafo Peter Knapp 
tirou uma fotografia da agora lendária camisa rosa crepe que acabou na 
capa da revista Elle, a camisa foi então chamada “Le Cacharel”.
Emmanuelle Khan e Corinne Sarrut são rapidamente contratados para 
desenharem as coleções. Em 1968, Sarah Moon, uma jovem fotógrafa 
desconhecida conheceu Jean Bousquet. É o princípio de uma feliz 
colaboração fortalecida com a chegada do publicitário Robert Delpire. Os 
quatro fizeram nascer o universo Cacharel: romântico, imortalizado através 
de inesquecíveis imagens poéticas.
A flor das camisas e dos vestidos Liberty no final dos anos 60 faz da Cacharel 
uma referência no mood dos anos 70.
Tendo lançado as suas primeiras coleções para homem, mulher e criança, e 
tendo sido premiado com o Óscar por exportação em 1969, Jean Bousquet 
diversificou as suas atividades ao lançar-se na perfumaria: Anaïs Anaïs, o 
primeiro perfume que permanece hoje como uma das fragrâncias mais 
vendidas em todo o mundo. Loulou, Noa, Amor Amor e Scarlett surgem 
logo depois, sendo o mais recente o Amor Amor Beijo Proibido.
No início de 2000, a Cacharel faz sérias alterações de forma a encontrar 
de novo a energia criativa do seu início: os talentosos designers 
Clements-Ribeiro permitem à Cacharel participar na Semana da Moda de 
Paris e entrar novamente no rumo do sucesso.
É depois a vez dos reis ingleses das gravuras Eley Kishimoto de desenhar 
as coleções da Casa Tronchet durante 3 temporadas. Em 2009, o designer 
belga Cédric Charlier cria coleções românticas de cortes precisos, durante 
4 temporadas.
Em novembro de 2009, a Cacharel assina um contrato de licença com o 
grupo italiano AEFFE (Alberta Ferretti, Philosophy, Moschino, Polini, 
entre outros), o que leva a Casa Francesa, estando mais forte, a crescer 
verdadeiramente no campo internacional.
Hoje em dia, a Cacharel é vendida numa rede de lojas com várias marcas 
e em concept stores em França e por todo o mundo (Barneys, Saks, Harvey 
Nichols, le Printemps, entre outros) mantendo os códigos tradicionais da 
casa: frescura, romantismo e feminilidade.



41006 Beaubourg

Beaubourg
Carteira

Beaubourg
A carteira Beaubourg é elegante e versátil. Concebida a partir de c. sintético texturado, é a forma 

como os detalhes estão trabalhados que lhe dão um toque verdadeiramente feminino, desde a 
assinatura “C” na mola em metal ao charme do puxador do fecho.

Carteira. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
190 × 110 × 32 mm
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41057 Beaubourg

Kit carteira, chaveiro e esferográfica. Carteira em c. sintético. 
Chaveiro em zinco. Esferográfica com acabamento matt, em 
metal. Fornecido em caixa de oferta.
Carteira: 190 × 110 × 32 mm · Chaveiro: ø34 mm
Esferográfica: ø11 × 141 mm · Caixa: 240 × 185 × 45 mm

03
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41011 Beaubourg

Bolsa
Beaubourg

A bolsa Beaubourg com a sua sutil assinatura “C” em tons de dourado claro 
apresenta uma agradável textura.

Bolsa. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
230 × 153 × 9 mm
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41010 Beaubourg

Bolsa à tiracolo
Beaubourg

A bolsa à tiracolo Beaubourg está disponível em preto ou em rosa claro, 
em c. sintético texturado. A alça dourada e o fecho com assinatura 

Cacharel dão-lhe um toque feminino. 

Bolsa à tiracolo. C. sintético. 
Fornecida com embalagem de nylon.
170 × 130 × 80 mm
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38

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C


4104841029 BeaubourgBeaubourg

Esferográfica. Metal. Acabamento matt. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø11 × 141 mm
Estojo: 195 × 42 × 36 mm

Caderno Esferográfica
Beaubourg

O caderno Beaubourg, com capa em c. sintético texturado, tem o logo Cacharel em 
baixo relevo e alguns detalhes dourados: o marcador de páginas e a placa com o logo. 

Simples, feminino e versátil.

O modelo ligeiramente retro da esferográfica Beaubourg tem um acabamento matt, 
com detalhes dourados, femininos e luxuosos.

Caderno. C. sintético. Com 80 folhas lisas. 
Fornecido em caixa de oferta.
111 × 151 × 15 mm

38 03 11 3803

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C
https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C


11

41024 41058Beaubourg Beaubourg

Chaveiro. Zinco.
Fornecido em caixa de oferta.
ø34 mm

Kit caderno, chaveiro e esferográfica. Caderno em 
c. sintético, com 80 folhas lisas. Chaveiro em zinco. 
Esferográfica com acabamento matt, em metal. 
Fornecido em caixa de oferta.
Caderno: 111 × 151 × 15 mm · Chaveiro: ø34 mm
Esferográfica: ø11 × 141 mm · Caixa: 160 × 160 × 47 mm

Beaubourg

03
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41007 Beaubourg

Porta níquel. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
115 × 85 × 25 mm

Porta níquel
Beaubourg

O porta níquel Beaubourg é elegante e versátil. Feito de c. sintético ligeiramente texturado, 
os detalhes deste produto conferem-lhe um toque feminino, desde a assinatura do “C” em 

metal ao charmoso puxador do fecho.

03 3807 4411
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41059 Beaubourg

Kit porta níquel, lenço e esferográfica. Porta níquel 
em c. sintético. Lenço 100% seda. Esferográfica com 
acabamento matt, em metal. Fornecido em caixa de oferta.
Porta níquel: 115 × 85 × 25 mm · Lenço: 650 × 650 mm
Esferográfica: ø11 × 141 mm · Caixa: 160 × 160 × 47 mm

11
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4104441034 BeaubourgBeaubourg

Pulseira. Aço inoxidável.
Fornecida em caixa de oferta.
175 mm
Caixa: 111 × 67 × 30 mm

Cachecol
Beaubourg

O cachecol Beaubourg é feito da mais suave mas resistente lã. A combinação das 
cores é uma verdadeira declaração de moda. O logo impresso em dourado dá o 

toque final de luxo a este must-have.

Cachecol. 100% lã.
Fornecido com caixa de oferta.
600 × 1800 mm
Caixa: 240 × 185 × 45 mm

38
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41055 41067

Kit pulseira, chaveiro e relógio. Pulseira em prata. 
Chaveiro em c. sintético. Relógio com pulseira em couro, 
pilha SR626SW inclusa e resistência à água de 3 ATM. 
Fornecido em caixa de oferta.
Pulseira: 190 mm · Chaveiro: 80 × 65 × 25 mm
Relógio: ø28 × 220 mm · Caixa: 160 × 160 × 47 mm

Kit pulseira, chaveiro e relógio. Pulseira em prata. 
Chaveiro em c. sintético. Relógio com pulseira em couro, 
pilha SR626SW inclusa e resistência à água de 3 ATM. 
Fornecido em caixa de oferta.
Pulseira: ø62 mm · Chaveiro: 80 × 65 × 25 mm
Relógio: ø28 × 220 mm · Caixa: 160 × 160 × 47 mm
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41001 Victoire

Bolsa. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
200 × 175 × 90 mm

Bolsa
Victoire

A bolsa Victoire é feminina e prática, trabalhada num bonito c. sintético ligeiramente 
texturado, engrandecido com luxuosos acessórios de metal.

7229

39
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41003 Victoire

Chaveiro. C. sintético.
Fornecido em caixa de oferta.
80 × 65 × 25 mm

Chaveiro
Victoire

Este luxuoso chaveiro é feito do mesmo material de toda a gama. Adornado por 
luxuosos pormenores em dourado e com assinatura, pode ser oferecido de forma 

isolada ou em conjunto com outros acessórios da mesma linha.

29

39
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41002 Victoire

Nécessaire
Victoire

A nécessaire Victoire é trabalhada num bonito e suave material, com acabamento 
matt. Perfeita para organizar todos os seus bens essenciais.

Nécessaire. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
225 × 145 × 65 mm

29
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Kit 3 cadernos de capa dura.
Cada caderno com 80 folhas lisas. 
Fornecido em caixa de oferta.
113 × 152 × 49 mm

Arc

Cadernos Esferográfica
Victoire Arc

Este kit com 3 cadernos é um presente elegante e funcional. As 3 cores vibrantes, adornadas 
com uma personalização vinda diretamente da passerela Cacharel, tornam este kit perfeito 

para uma secretária organizada e elegante.

4105441028 Victoire

Esferográfica. Metal.
Fornecida em estojo de oferta.
ø10 × 133 mm
Estojo: 195 × 42 × 36 mm
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Lenços
Victoire

Os lenços Victoire são feitos a partir da melhor seda e com personalizações diretamente 
transcritas das coleções da casa de moda. Disponíveis num clássico e elegante azul escuro 

profundo ou num vibrante vermelho.

41032 Victoire

Lenço. 100% seda.
Fornecido com embalagem de oferta.
900 × 900 mm
Embalagem: 240 × 235 mm

2905
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Bolsa à tiracolo
Bagatelle

Esta bolsa à tiracolo Bagatelle, com a assinatura Cacharel, é feita em c. sintético. 
Surpreendentemente espaçosa, tem grande capacidade de armazenamento 

com 2 compartimentos e um pequeno bolso, fechando com uma aba magnética. 
Decorada com um fecho onde se encontra o nome da marca, esta bolsa é muito 

feminina proporcionando um look muito chique. 

41012 Bagatelle

Bolsa à tiracolo. C. sintético. 
Fornecida com embalagem de nylon.
200 × 157 × 35 mm

02 04 07
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Bolsa
Bagatelle

A bolsa feminina Bagatelle foi desenhada tendo em mente um estilo de vida on-the-go. 
Habilmente trabalhada a partir de um material semelhante a c. saffiano, a sua forma clássica 

vai acomodar de forma perfeita os seus bens essenciais como a carteira ou o tablet. A sua 
silhueta espaçosa inclui alça de ombro e um fecho superior, para maior segurança.

41008 Bagatelle

Bolsa. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
450 × 300 × 180 mm
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Carteira
Bagatelle

11

A carteira Bagatelle é feminina, versátil mas também clássica. O c. sintético suave, com 
acabamento saffiano é a marca da tendência, destacado por luxuosos detalhes em dourado.

41009 Bagatelle

Carteira. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
195 × 105 × 20 mm

0607
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Relógio
Bagatelle

O relógio Bagatelle é um item elegante e moderno. O visor do relógio é de um tom 
dourado claro e o logo está integrado, de uma forma pouco usual, no seu interior. 

A pulseira é em couro com padrão saffiano.

41039 Bagatelle

Relógio. Pulseira em couro. Resistência 
à água: 3 ATM. Pilha SR626SW inclusa. 
Fornecido em caixa de oferta.
ø36 × 240 mm
Caixa: 100 × 100 × 70 mm

02
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Esferográfica
Bagatelle

A esferográfica Bagatelle é um instrumento de escrita ideal para senhoras. Os detalhes da 
esferográfica são dourados e o corpo é revestido de c. sintético com acabamento saffiano. 

A esferográfica é leve e equilibrada, proporcionando uma escrita suave e agradável. 

41049 Bagatelle

Esferográfica. Metal e c. sintético. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø10 × 137 mm
Estojo: 195 × 42 × 36 mm

04 06 11
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Mini esferográfica
BagatelleAquarelle

Chaveiro

04

07

39

Esta mini esferográfica é prática e divertida. 
Perfeita para transportar na sua carteira.

O chaveiro Bagatelle dá um toque de originalidade a um acessório essencial. 
Com o seu bolso fechado vai ter um toque de elegância na sua carteira. 

41053 41013 BagatelleAquarelle

Chaveiro. C. sintético.
Fornecido em caixa de oferta.
ø55 × 20 mm

Mini esferográfica. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta. 
ø15 x 118 mm
Estojo: 195 x 42 x 36 mm

06 2716 35
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Lenço
Bagatelle

O lenço Bagatelle, estampado com desenhos florais coloridos em tom pastel, é o seu 
acessório perfeito para a primavera. 

41035 Bagatelle

Lenço. 100% seda.
Fornecido com embalagem de oferta.
900 × 900 mm
Embalagem: 240 × 235 mm

00
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41062

Kit cachecol, chaveiro e esferográfica. Cachecol 100% lã. 
Chaveiro em c. sintético. Esferográfica em metal e c. sintético. 
Fornecido em caixa de oferta.
Cachecol: 500 × 1800 mm · Chaveiro: ø55 × 20 mm
Esferográfica: ø10 × 137 mm · Caixa: 240 × 185 × 45 mm

04
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Pulseira
Faubourg

Pulseira em metal dourado e resina com uma parte ajustável em tecido. 
Cada detalhe é cuidadosamente elaborado e projetado, incluindo o botão 

de fecho que tem gravado o logo da Cacharel em relevo.

41046 41066Faubourg

Pulseira. Aço inoxidável. Ajustável. 
Fornecida em caixa de oferta.
ø61 mm
Caixa: 111 × 67 × 30 mm

Kit carteira, esferográfica e pulseira. Carteira em 
c. sintético, com porta níquel e capacidade para 12 cartões. 
Esferográfica em metal, com acabamento matt.
Pulseira em aço inoxidável. Fornecido em caixa de oferta.
Carteira: 190 × 110 × 32 mm · Esferográfica: ø11 × 131 mm
Pulseira: ø610 mm · Caixa: 240 × 185 × 45 mm

38

38

03

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C
https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C


31

Lenço
Iris

O lenço Iris é feito a partir da melhor seda. A cor, um azul escuro rico, e a impressão são 
inspiradas em radiantes folhas de palmeira saídas de uma floresta exótica.

41031 Iris

Lenço. 100% seda.
Fornecido com embalagem de oferta.
650 × 650 mm
Embalagem: 240 × 235 mm

29
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Carteira
Iris

Esta carteira feminina brilhantemente trabalhada e prática tem em si uma caraterística 
extra que qualquer mulher adora: alças substituíveis. A carteira pode ir de simples e 

clássica com a alça do mesmo material que a carteira, até uma brilhante peça de joalheria, 
com a alça enaltecida com cristais.

41004 Iris

Carteira. C. sintético. Com alça extra. 
Fornecida com embalagem de nylon.
191 × 103 × 31 mm

29
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41060

Kit carteira e pulseira. Carteira em c. sintético, com alça 
extra. Pulseira em prata. Fornecido em caixa de oferta.
Carteira: 191 × 103 × 31 mm
Pulseira: 190 mm
Caixa: 240 × 185 × 45 mm

72
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Óculos de sol
Hirondelle

A assinatura dourada Cacharel nas hastes dos óculos dão-lhe um toque verdadeiramente 
feminino. Uma ideia de presente original e útil, luxuosamente apresentada numa caixa 

de óculos muito especial.

41047 41061Hirondelle Hirondelle

Óculos de sol. PC.
Fornecido em embalagem de oferta.

Kit óculos de sol e lenço.
Óculos de sol em PC. Lenço 100% seda.
Fornecido em caixa de oferta.
Lenço: 700 × 700 mm
Caixa: 210 × 235 × 80 mm

29
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Relógio
Hirondelle

O relógio Hirondelle é o reflexo da imagem da marca: feminino e romântico. Disponível em rosa 
suave ou num profundo azul escuro, a pulseira de couro e o visor com efeito de raio de sol são 

destacados por pequenas peças de metal cromadas e por flores estampadas reluzentes, mas discretas.

41038 Hirondelle

Relógio. Pulseira em couro. Resistência 
à água: 3 ATM. Pilha SR626SW inclusa. 
Fornecido em caixa de oferta.
ø34 × 235 mm
Caixa: 100 × 100 × 70 mm

29 38
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Bolsa
Blossom

A bolsa Blossom é feita a partir de c. sintético, com sistema de fecho magnético. Pode ser usada 
na mão ou à tiracolo, graças à sua pequena alça de ombro. Um pequeno e elegante acessório que 

será bem-vindo onde quer que vá.

41015 Blossom

Bolsa. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
210 × 160 × 50 mm

04
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Relógio
Blossom

O relógio Blossom é clássico e divertido, com a sua dupla pulseira de couro.

41040 Blossom

Relógio. Pulseira em couro. Resistência 
à água: 3 ATM. Pilha SR626SW inclusa. 
Fornecido em caixa de oferta.
ø25 × 390 mm
Caixa: 100 × 100 × 70 mm

02 04 06
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Roller
Blossom

O roller Blossom é caraterizado pelo seu pormenor floral e apresentado 
numa luxuosa caixa de oferta.

41051 Blossom

Roller. Metal.
Fornecido em estojo de oferta.
ø11 × 140 mm
Estojo: 195 × 42 × 36 mm

02 04 06
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Lenço
Blossom

Este lenço, com a icónica estampagem floral da Cacharel Liberty, é a companhia ideal 
para se proteger do sol nos dias quentes.

41036 Blossom

Lenço. 100% seda.
Fornecido com embalagem de oferta.
900 × 900 mm
Embalagem: 240 × 235 mm

14
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Pulseira
Butterfly

44 45

A pulseira Butterfly de aço inoxidável, em tons cromados ou dourados, 
decorados com cristais, afirma-se como feminina, elegante e clássica.

41045 Butterfly

Pulseira. Aço inoxidável.
Fornecida em caixa de oferta.
175 mm
Caixa: 111 × 67 × 30 mm

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C
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Relógio
Butterfly

03 06

O relógio Butterfly é versátil e colorido. Os marcadores das horas são 
decorados por pedras multicoloridas, dando a este relógio clássico uma 

verdadeira sensação de vida.

41037 Butterfly

Relógio. Pulseira em couro. Resistência 
à água: 3 ATM. Pilha SR626SW inclusa. 
Fornecido em caixa de oferta.
ø32 × 235 mm
Caixa: 100 × 100 × 70 mm

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C


Bolsa
Tourbillon 

02/03 04/18

A bolsa Tourbillon é reversível, permitindo que mude o seu look num piscar de olhos. 
Este acessório tem um bolso grande para arrumar tudo o que precisar e o material é 

muito flexível e agradável.

41019 Tourbillon

Bolsa. C. sintético. Reversível.
Fornecida com embalagem de nylon.
520 × 310 × 140 mm

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C
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41064 Tourbillon

Kit carteira e cachecol. Carteira em c. sintético. 
Cachecol 100% lã. Fornecido em caixa de oferta.
Carteira: 200 × 105 × 30 mm · Cachecol: 400 × 1600 mm
Caixa: 240 × 185 × 45 mm

18
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Bolsa
Pompadour

41023 Pompadour

Bolsa. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
260 × 200 mm

39
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Bolsa
Pompadour

41022 Pompadour

Bolsa. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
385 × 385 × 85 mm

03/23 11/06
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Relógio
Pompadour

41042 Pompadour

Relógio. Pulseira em metal.
Pilha SR626SW inclusa.
Fornecido em caixa de oferta.
ø25 × 395 mm
Caixa: 100 × 100 × 70 mm

03 06 38
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Relógio Bolsa
Gomme Naïades

O relógio Gomme é esportivo e moderno. A pulseira de borracha torna-o muito 
confortável para usar e transmite uma sensação de modernidade.

41043 41021Gomme Naïades

Relógio. Pulseira em borracha. 
Resistência à água: 3 ATM.
Pilha SR626SW inclusa.
Fornecido em caixa de oferta.
ø40 × 240 mm
Caixa: 100 × 100 × 70 mm

Bolsa. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
410 × 410 × 110 mm

03 06

15
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Porta bolsa
Naïades

O porta bolsa Naïades é o acessório essencial nas suas saídas.
A sua base anti-deslizante vai manter os seus pertences salvaguardados. 

Pode ser facilmente dobrado até um tamanho compacto.

4102641027 NaïadesNaïades

Porta bolsa.
Fornecido em caixa de oferta.
ø46 × 12 mm

Chaveiro. Zinco.
Fornecido em caixa de oferta.
45 × 165 × 5 mm

04

04

15

1532
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Bolsa
Naïades

41020 Naïades

Bolsa. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
240 × 170 × 50 mm

21

04

15
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Relógio
Naïades

Este relógio Naïades tem um design retro dos anos 60. É feito de um robusto, mas ainda 
assim leve, plástico e está disponível em três cores: branco, azul e vermelho.

41041 Naïades

Relógio. Pulseira em plástico. Resistência 
à água: 1 ATM. Pilha SR626SW inclusa. 
Fornecido em caixa de oferta.
ø45 × 240 mm
Caixa: 100 × 100 × 70 mm

150504

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C
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41065 Naïades

Kit lenço, bolsa e relógio. Lenço 100% seda.
Bolsa em c. sintético. Relógio com pulseira em 
plástico, resistência à água de 1 ATM e pilha 
SR626SW inclusa. Fornecido em caixa de oferta.
Lenço: 530 × 530 mm · Bolsa: 240 × 170 × 50 mm
Relógio: ø45 × 240 mm · Caixa: 217 × 214 × 52 mm

15

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C


Esferográfica
Naïades

41052 Naïades

Esferográfica. Metal.
Fornecida em estojo de oferta.
ø10 × 130 mm
Estojo: 195 × 42 × 36 mm

04 11 15

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C


53

Chaveiro
Bird

O chaveiro Bird é divertido e original. É o presente perfeito por si só ou oferecido 
como conjunto com outros acessório da mesma linha.

41025 Bird

Chaveiro. Zinco.
Fornecido em caixa de oferta.
ø35 × 70 mm

02 1604

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C


Bolsa
Bird

A bolsa da linha Bird apresenta arrumação em dois espaços distintos e uma 
alça para colocar ao ombro. Com a marca gravada na frente, pode remover esse 

compartimento e usá-lo sozinho.

41014 Bird

Bolsa. C. sintético. Com alça removível.
Fornecida com embalagem de nylon.
220 × 175 × 10 mm

16

29

02
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41063

Kit cachecol, bolsa e relógio. Cachecol 100% lã. 
Bolsa em c. sintético. Relógio com pulseira em couro, 
resistência à água de 3 ATM e pilha SR626SW inclusa. 
Fornecido em caixa de oferta.
Cachecol: 500 × 1800 mm · Bolsa: 220 × 175 × 10 mm
Relógio: ø36 × 240 mm · Caixa: 210 × 235 × 80 mm

16

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C


Caderno
Bird

02 04

16

O caderno Bird é versátil e feminino com um prático bolso frontal. Jogando com os contrastes de 
cor e de texturas entre um material suave e um bolso com acabamento saffiano, este caderno tem 

acabamentos luxuosos, nomeadamente, o botão de fecho dourado com a gravação da marca.

41030 Bird

Caderno. C. sintético. Fecha com botão. 
Com 80 folhas lisas.
Fornecido em caixa de oferta.
105 × 148 × 15 mm

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C
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Esferográfica
Bird

04/13 02/38 06/16

41050 Bird

Esferográfica. Metal.
Fornecida em estojo de oferta.
ø10 × 140 mm
Estojo: 195 × 42 × 36 mm

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C
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Bolsa
Tuilerie

As bolsas Tuilerie são coloridas, femininas e elegantes. Com suas bolsas interiores, são 
também um acessório altamente funcional. Disponíveis em 3 combinações de cores.

41005 Tuilerie

Bolsa. C. sintético. Com bolsa 
removível com zíper, no interior.
Fornecida com embalagem de nylon.
215 × 270 × 140 mm

72

39 03
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Cachecol
Tuilerie

O cachecol Tuilerie é colorido, feminino e tem como pormenor uma 
luxuosa assinatura dourada.

41033 Tuilerie

Cachecol. 100% lã.
Fornecido com caixa de oferta.
300 × 1800 mm
Caixa: 217 × 214 × 52 mm

39 72
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41056

Kit carteira e cachecol. Carteira em c. sintético. 
Cachecol 100% lã. Fornecido em caixa de oferta.
Carteira: 191 × 103 × 31 mm · Cachecol: 300 × 1800 mm
Caixa: 210 × 235 × 80 mm

29 72

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=C


Mala de viagem
Rivets

A mala de viagem Rivets é feita de moderno c. sintético. Os detalhes 
contrastantes a preto reforçam o seu design contemporâneo.

41016 Rivets

Mala de viagem. C. sintético.
Com 2 rodas e pega extensível. 
Fornecida com embalagem de nylon.
640 × 320 × 310 mm

27
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63Rivets
Sacola de viagem Bolsa

A sacola de viagem Rivets, tão leve como resistente, tem um grande 
compartimento de armazenamento. Os detalhes contrastantes destacam 

o seu design contemporâneo.

Uma bolsa única e multifuncional em c. sintético tem um grande 
compartimento com um suporte para computador portátil, vários 

porta esferográfica, porta cartões e um bolso frontal.

41017 41018Rivets Rivets

Sacola de viagem. C. sintético.
Fornecida com embalagem de nylon.
540 × 310 × 260 mm

Bolsa multifunções. C. sintético.
Com alça de ombro.
Fornecida com embalagem de nylon.
440 × 320 × 110 mm

27

27
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HISTÓRIA

IDENTIDADE
Passou mais de um século desde a criação da primeira oficina de 
tecelagem em Biella por Antonio Cerruti. Em 100 anos, a saga Cerruti 
foi construída, mas foi só com Nino Cerruti, neto do fundador, que a 
marca se desenvolveu. Todos os ingredientes para o sucesso estavam 
no devido lugar: a oficina no coração da indústria têxtil, arte de 
tecelagem ancestral e acabamentos extremamente sofisticados. Em 
1957, Nino Cerruti lançou uma coleção pronto-a-vestir para homem. 
Foi uma revolução brutal num mundo onde o criado à medida, reinava 
de forma suprema. Em 1967, em tributo à data em que a oficina da 
família tinha sido criada, nasceu a marca Cerruti 1881. A empresa 
entrou então em toda uma nova dimensão, tornando-se rapidamente 
num grupo internacional. Estabeleceram-se no distrito de Madeleine, 
em Paris, com a sua sede a ocupar uma mansão privada no nº 3 
da Place de la Madeleine e a loja histórica da marca a tomar como 
residência o nº 27 da Rue Royale. Hoje, a marca vende tanto coleções 
pronto-a-vestir como feito à medida para homem, assim como denim, 
roupa casual, itens de couro, sapatos, relógios e joalharia, calças, 
fragrâncias para homem e mulher. Uma coleção de óculos, gravatas 
e lenços para homem e uma coleção dedicada aos instrumentos de 
escrita, completam o universo Cerruti 1881.

UNIVERSO E ESTILO
Elegância, luxo e qualidade são os pilares da Casa, cujo estilo se tornou hoje 
uma referência líder. A reputação que criou conquistou o coração de Hollywood 
e permitiu que Nino Cerruti vestisse - ou despisse - as maiores estrelas, em 
mais de 90 filmes. O seu sucesso pode ser explicado, em particular, pela 
filosofia do fundador da marca, de acordo com quem o design e a tecnologia 
estão intimamente interligados. Sempre na linha da frente da inovação têxtil, 
avant-garde, mas atemporal, o estilo Cerruti 1881 é uma classe por si só: 
leve, fluído e sem falhas. O sentido de design e a procura por materiais cada 
vez mais sofisticados contribuem para a natural elegância da marca.

PÚBLICO-ALVO
Homens e mulheres que se preocupam que a sua aparência seja a mais elegante 
possível e para quem a qualidade do fabrico e dos acabamentos é essencial.

POSICIONAMENTO
Hoje a marca combina o estilo tradicional italiano de roupa de luxo 
manufaturada com a elegância e modernidade de uma típica loja de moda 
parisiense. Os detalhes nos acabamentos e as constantes pesquisas feitas na 
procura de evoluir os fabricos tornam-na uma marca prestigiada, posicionada 
de forma firme no mundo dos bens de luxo.





42002

03

01

A nécessaire CERRUTI 1881 Spring é funcional e moderna. Com uma textura 
leve e suave, é engrandecida pela alça com pormenores de assinatura, criando 

um look chique e casual.

SPRING

Nécessaire. C. sintético. Interior forrado. 
Fornecida com embalagem de algodão.
210 × 140 × 120 mm

SPRING

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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42001

01

03

SPRING
A sacola de viagem CERRUTI 1881 Spring é funcional e moderna. Feita de um 

material matt, leve e suave, é enaltecida pela alças de assinatura para um look 
chique e casual.

Sacola de viagem. C. sintético. Interior forrado. 
Alça de ombro ajustável. Fornecida com 
embalagem de algodão.
530 × 330 × 280 mm

SPRING

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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Mochila para notebook. C. sintético. Interior forrado, 
com divisória para notebook. Bolso frontal e bolso 
na parte posterior, com zíper. Alças almofadadas. 
Fornecida com embalagem de algodão.
310 × 410 × 110 mm

42003 SPRING

SPRING
A mochila CERRUTI 1881 Spring, feita num tom preto matt, com uma textura 

leve e suave, é engrandecida por pormenores de assinatura pretos nas alças e 
inclui um compartimento específico para notebook.

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N


Mochila para notebook. Canvas e poliéster.
Interior forrado, com divisória para notebook e tablet. 
Bolso frontal e alças almofadadas. Pode ser usada como 
pasta para notebook, com alça de ombro ajustável. 
Fornecida com embalagem de nylon.
300 × 400 × 100 mm

PANORAMA

03

42010

71PANORAMA
A mochila ou pasta para notebook possui uma prática alça de ombro e é feita 
num canvas macio e suave. Organizada internamente com uma divisão para 
notebook e um bolso para tablet, é fornecida numa elegante embalagem de 

nylon com o logo CERRUTI 1881.

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N


ALAMEDA

01

42012

Pasta para notebook. C. sintético. Interior forrado. 
Fornecida com embalagem de nylon.
400 × 310 × 90 mm

ALAMEDA

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N


ALAMEDA

01

01
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Nécessaire. C. sintético. Interior forrado. 
Fornecida com embalagem de nylon.
270 × 140 × 120 mm

ALAMEDA

Sacola de viagem. C. sintético. Interior forrado. 
Alça de ombro ajustável. Fornecida com 
embalagem de nylon.
540 × 310 × 260 mm

ALAMEDA42011 42006

Conjunto ideal para as suas viagens. Com a assinatura CERRUTI 1881 gravada 
na parte frontal, este é o conjunto perfeito para os seus compromissos em 

trabalho ou em lazer.

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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VENICE

07

Mochila. C. sintético e canvas. Interior forrado. 
Com bolso frontal e 2 bolsos laterais.
Alças almofadadas. Fornecida com embalagem 
de nylon.
300 × 380 × 150 mm

VENICE42005

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N


VENICE

07

75

Sacola de viagem. C. sintético e canvas. 
Interior forrado. Alça de ombro ajustável. 
Fornecida com embalagem de nylon.
520 × 290 × 290 mm

VENICE42013

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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HAMILTON
A mala de viagem Hamilton é feita de um material texturado muito suave. 

A assinatura CERRUTI 1881 é delicadamente colocada de forma centrada no 
topo da mala, numa pequena placa em tons cromados metalizados. Este item 

é um must have clássico para todo o tipo de viagens.

Mala de viagem. C. sintético. Com 2 rodas e 
pega extensível. Interior forrado. Alça de ombro 
ajustável. Fornecida com embalagem de nylon.
630 × 340 × 280 mm

HAMILTON42008

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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77HAMILTON
A sacola de viagem Hamilton é feita de um material preto texturado 

mas bastante suave. A assinatura em metal cromado, CERRUTI 1881, é 
delicadamente colocada de forma centrada no topo da sacola. A alça removível 

carateriza-se por apresentar gravado o logo CERRUTI 1881. Este item é um 
must have clássico para todo o tipo de pequenas viagens.

Sacola de viagem. C. sintético. Interior forrado. 
Alça de ombro ajustável.
Fornecida com embalagem de nylon.
560 × 300 × 250 mm

HAMILTON42007

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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HAMILTON
A nécessaire Hamilton da coleção CERRUTI 1881 é produzida num requintado 

c. sintético texturado, forrada com nylon de alta qualidade. O distinto 
monograma CRR da CERRUTI 1881, feito de uma pequena placa em tons 
cromados, é colocado na parte frontal e lateral. A nécessaire é perfeita e 

qualquer pessoa irá apreciar os detalhes finais de alto nível.

Nécessaire. C. sintético. Interior forrado. 
Fornecida com embalagem de nylon.
250 × 170 × 140 mm

HAMILTON42004

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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Quer tenha nascido um golfista ou seja apenas um iniciante, este grande 
guarda-chuva de golf é crucial para o proteger contra o vento e a chuva.

03

01

03

HAMILTON
O guarda-chuva Hamilton da CERRUTI 1881 é funcional e sofisticado. 

O mecanismo é de fácil utilização com um botão automático duplo, para abrir e 
para fechar. A pega texturada tem um toque luxuoso e permite ligar este item com 

a restante coleção Hamilton, de forma a criar conjuntos de oferta harmoniosos.

Guarda-chuva dobrável. Poliéster. Pega revestida 
a c. sintético. Abertura e fecho automático. 
Fornecido em bolsa de nylon.
ø950 mm

HAMILTON

Guarda-chuva de golfe. Varetas em fibra de vidro. 
À prova de vento. Fornecido em bolsa de nylon.
ø1330 mm

GOLF

GOLF

4205642009

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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HAMILTON
O porta cartões Hamilton da CERRUTI 1881, moderno e masculino, é feito do 
melhor couro texturado com acabamento matt. Este item pode ser facilmente 

combinado com todas as restantes peças da linha Hamilton, para criar 
inúmeros conjuntos de oferta.

01 39

29

07

03

42044

Porta cartões. Couro. Com capacidade para 
2 cartões. Fornecido em caixa de oferta.
107 × 82 × 3 mm
Caixa: 167 × 134 × 34 mm

HAMILTON

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N


81

A carteira Hamilton da CERRUTI 1881 é feita a partir do melhor couro texturado, 
com acabamento matt, o que lhe dá um toque muito moderno. A assinatura com 
o logo CRR, em tons cromados, cria um look que é tão elegante como clássico. 

Conjugue esta carteira com todos os restantes itens da linha Hamilton, para criar 
variados conjuntos de oferta.

HAMILTON

39

29

03

Carteira. Couro. Com capacidade para 8 cartões 
e compartimento para notas. Fornecida em 
caixa de oferta.
116 × 95 × 14 mm
Caixa: 167 × 134 × 34 mm

HAMILTON42045

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N


CENTRAL
Esta peça, de design clássico, joga entre texturas e tons de cinzento 

como apontamento.

03

03

Kit porta cartões e esferográfica. Porta cartões em couro, 
com capacidade para 5 cartões. Esferográfica em metal. 
Fornecido em caixa de oferta.
Porta cartões: 102 × 75 × 12 mm
Esferográfica: ø12 × 138 mm
Caixa: 167 × 134 × 34 mm

Porta cartões. Couro. Com capacidade para 
5 cartões. Fornecido em caixa de oferta.
102 × 75 × 12 mm
Caixa:  167 × 134 × 34 mm

CENTRAL4204942053

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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AVALON
Feita de um couro suave escolhido de forma cuidadosa, a linha Avalon 

é moderna e minimalista.

03

03
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Porta cartões. Couro. Com capacidade para 
6 cartões. Fornecido em caixa de oferta.
97 × 82 × 3 mm
Caixa: 167 × 134 × 34 mm

AVALON AVALON4205542046

Kit porta cartões e roller. Porta cartões em couro, 
com capacidade para 6 cartões. Roller em metal 
revestido a couro. Fornecido em caixa de oferta.
Porta cartões: 97 × 82 × 3 mm
Roller: ø12 × 138 mm
Caixa: 167 × 134 × 34 mm

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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Kit pasta A5 e roller. Pasta em c.sintético, 
com bloco de 40 folhas não pautadas. Roller 
em metal. Fornecido em caixa de oferta.
Pasta: 232 × 182 × 22 mm
Roller: ø13 × 142 mm

42051

03

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N


SPRING 
Separados por listas brancas para uma sensação moderna e fresca, estas 

peças em couro levemente texturado estão disponíveis em tons de azul e preto.
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03

03
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Kit porta cartões e roller. Porta cartões em couro, 
com capacidade para 3 cartões. Roller em metal. 
Fornecido em caixa de oferta.
Porta cartões: 67 × 100 × 3 mm
Roller: ø13 × 142 mm
Caixa: 165 × 135 × 35 mm

Kit carteira, porta cartões e esferográfica. Carteira em couro, com capacidade para 8 cartões 
e compartimento para notas. Porta cartões em couro, com capacidade para 3 cartões. 
Esferográfica em metal, com acabamento matt. Fornecido em caixa de oferta.
Carteira: 115 × 95 × 20 mm · Porta cartões: 67 × 100 × 3 mm
Esferográfica: ø13 × 135 mm · Caixa: 165 × 165 × 50 mm

SPRING

Kit carteira e roller. Carteira em couro, com 
porta níquel e capacidade para 5 cartões. 
Roller em metal. Fornecido em caixa de oferta.
Carteira: 115 × 95 × 20 mm
Roller: ø13 × 142 mm
Caixa: 165 × 135 × 35 mm

42050 42052 42054

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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BRIDGE DISPATCH

0303

Porta cartões. Couro. Com capacidade para 
10 cartões. Fornecido em caixa de oferta.
105 × 85 × 15 mm
Caixa:  167 × 134 × 34 mm

BRIDGE

Porta cartões. Couro. Com capacidade para 
6 cartões. Fornecido em caixa de oferta.
100 × 90 × 12 mm
Caixa: 167 × 134 × 34 mm

DISPATCH4204842047

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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Kit de caderno e esferográfica. Caderno capa dura 
em c. sintético, com 80 folhas não pautadas 
cor marfim. Esferográfica em metal.
Fornecido em caixa de oferta.
Caderno: 113 × 147 × 13 mm
Esferográfica: ø13 × 139 mm

42017

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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42014

CENTRAL
Esta peça, de design clássico, joga entre texturas e tons de cinzento 

como apontamento.

Pasta A4. C. sintético. Bloco: 40 folhas 
não pautadas. Fornecida em embalagem.
240 × 315 × 15 mm

CENTRAL

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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89DOCK

Pasta A4. C. sintético. Bloco: 40 folhas 
não pautadas. Fornecida em embalagem.
250 × 330 × 25 mm

DOCK

Pasta A5. C. sintético. Bloco: 40 folhas 
não pautadas. Fornecida em embalagem.
175 × 230 × 15 mm

DOCK

Tirar notas irá ser, a partir de agora, um prazer graças a esta pasta da 
CERRUTI 1881, feita de c. sintético de alta qualidade. Equipada com um bloco 
substituível, diversos compartimentos para cartões de negócio e um suporte 

para esferográfica, é a pasta ideal para as suas reuniões e entrevistas. 

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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WOOSTER
A bateria portátil Wooster é bonita e altamente funcional. Tem 
uma capacidade de 5.200 mAh e um acabamento moderno e 

surpreendentemente suave ao toque. Uma bateria leve e elegante 
com uma estética minimalista.

Bateria portátil. Capacidade: 5.200 mAh.
Com entrada 5V/1A e saída 5V/1-2A.
Incluso cabo USB/micro USB para carregar
a bateria. Fornecida em caixa de oferta.
70 × 52 × 22 mm
Caixa: 118 × 68 × 31 mm

WOOSTER

SPRING
A coluna wireless CERRUTI 1881 Spring é o mais recente acessório 
para a secretária, dando um toque de modernidade ao seu local de 
trabalho. Com um acabamento suave e texturado, o logo da marca 

apresenta-se delicadamente gravado. É muito fácil conectá-la 
com seu celular.

Caixa de som. Alumínio e borracha. 
Acabamento emborrachado. Transmissão 
por bluetooth. Fornecida em caixa de oferta, 
com manual de instruções.
ø56 × 58 mm

SPRING

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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EXCENTRIC
Um verdadeiro exercício de arquitetura. Os componentes elípticos 

desta coleção de escrita dão-nos a ilusão de girar sobre si próprios, 
conferindo-lhes um design único.

40

Conjunto de caneta tinteiro e roller. Metal. 
Caneta tinteiro: escrita a azul.
Roller: escrita a preto.
Fornecido em estojo de oferta.
ø12 × 130 mm
Estojo: 213 × 72 × 41 mm

42039 EXCENTRIC

40

Roller. Metal. Fornecido em estojo de oferta.
ø12 × 130 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

EXCENTRIC42031
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MERCURIO
O conjunto de escrita Mercurio é uma peça marcante da coleção de escrita da 

CERRUTI 1881. Tem um design estudado ao pormenor e um equilíbrio perfeito que 
combina precisão técnica com design funcional. 

03

03

Conjunto de caneta tinteiro e roller.
Metal. Caneta tinteiro: escrita a azul.
Roller: escrita a preto.
Fornecido em estojo de oferta.
Caneta tinteiro: ø12 × 142 mm
Roller: ø11 × 142 mm
Estojo: 213 × 72 × 41 mm

42038 MERCURIO

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N


ARROW
O roller e a caneta tinteiro da coleção Arrow da CERRUTI 1881, de forma 

quadrada, dão-lhe um look refinado e arquitetónico. Mais do que apenas um 
elemento de escrita, as delicadas gravações por todo o corpo conferem-lhe um 

look de diamante brilhante, tal e qual uma jóia real.

42

42 42

Conjunto de caneta tinteiro e roller.
Metal. Caneta tinteiro: escrita a azul.
Roller: escrita a preto.
Fornecido em estojo de oferta.
10 × 10 × 143 mm
Estojo: 213 × 72 × 41 mm

Roller. Metal.
Fornecido em estojo de oferta.
10 × 10 × 143 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

ARROW ARROW

Caneta tinteiro. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
10 × 10 × 143 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

42041 42025 42026ARROW
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MADISON

03 0304 0442 42

Esferográfica. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø10 × 142 mm
Estojo: 200 × 60 × 32 mm

MADISON

Roller. Metal.
Fornecido em estojo de oferta.
ø10 × 144 mm
Estojo: 200 × 60 × 32 mm

MADISON42020 42021

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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MADISON
Uma esferográfica e roller clássicos com um detalhe em linha na tampa, 

jogam com os contrastes entre os diferentes acabamentos de metal.

03

42

04

Conjunto de roller e esferográfica.
Metal. Roller: escrita a preto.
Esferográfica: escrita a azul.
Fornecido em estojo de oferta.
Roller: ø10 × 144 mm
Esferográfica: ø10 × 142 mm
Estojo: 200 × 60 × 32 mm

MADISON42037
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BICOLORE
Um conjunto de instrumentos de escrita que joga com os contrastes 
entre as estruturas douradas e cromadas. Um clássico atemporal.

HERITAGE
A esferográfica Heritage, com os seus tons lacados a preto e detalhes dourados, 

é elegante e atemporal. A modernidade desta esferográfica evidencia-se na 
pureza das suas formas e na aliança de diferentes tons de metal.

40

03

Conjunto de caneta tinteiro e esferográfica. 
Metal. Fornecido em estojo de oferta.
Caneta tinteiro: ø13 × 137 mm
Esferográfica: ø13 × 138 mm
Estojo: 216 × 75 × 54 mm

Esferográfica. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø13 × 137 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

HERITAGE42040 42042BICOLORE

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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AERON
A coleção Aeron da CERRUTI 1881 possui um design minimalista e 

audacioso. A forma cilíndrica revela ainda um look moderno e sofisticado.

LANIFICIO
O roller Lanificio CERRUTI 1881 é um verdadeiro item da moda com uma 

forma forte e masculina. A superfície é adornada com uma personalização da 
icónica CERRUTI maison. O resultado é moderno mas discreto.

03 42 42

Roller. Metal.
Fornecido em estojo de oferta.
ø12 × 144 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

LANIFICIO

Esferográfica. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø11 × 138 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

AERON

Caneta tinteiro. Metal.
Fornecida em estojo de oferta.
ø13 × 139 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

42043 42024 42023AERON
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Esferográfica. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø16 × 143 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

DUPLEX

Roller. Metal.
Fornecido em estojo de oferta.
ø16 × 141 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

DUPLEX42029 42030

DUPLEX
A coleção Duplex da CERRUTI 1881, estilosa e versátil, combina preto lacado com 
detalhes cromados. É ideal para personalização graças à sua estrutura prateada 

existente por baixo da camada superior de laca preta.

0303
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Esferográfica. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø12 × 134 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

MANTLE

Roller. Metal.
Fornecido em estojo de oferta.
ø12 × 136 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

MANTLE42032 42033

99MANTLE
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ZOOM
A caneta tinteiro Zoom é uma peça icónica da coleção de instrumentos de 

escrita da CERRUTI 1881. Tem um design estudado ao pormenor e um equilíbrio 
perfeito que combinam precisão técnica com design funcional.

03 40

Caneta tinteiro. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø13 × 137 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

42035 ZOOM

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N


ZOOM
A esferográfica Zoom é uma peça singular da coleção de escrita da 

CERRUTI 1881. Com acabamentos coloridos na parte superior, o equilíbrio desta 
esferográfica é absolutamente perfeito, dando-lhe um look extraordinário.

4007050403

Esferográfica. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø13 × 137 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

ZOOM42036
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HOOVER
A coleção Hoover da CERRUTI 1881 apresenta uma forma simples com um padrão 
texturado, interrompido, ocasionalmente, por pequenos anéis em tons cromados. 

4242 0404

Roller. Metal.
Fornecido em estojo de oferta.
ø11 × 140 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

HOOVER

Esferográfica. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø11 × 140 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

HOOVER4202742028

https://www.5th.com.br/pt/products#?brands%5B%5D=N
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RAY
Esta esferográfica revela um design clássico, envolvido numa textura ultra 

moderna sensível para o toque, e embelezada com acabamentos cromados.

ORCHESTRA
Esta esferográfica clássica, num simples lacado preto e com acabamentos 

cromados de padrão estampado, revela um visual moderno.

44 03

Esferográfica. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø13 × 140 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

ORCHESTRA

Esferográfica. Metal. 
Fornecida em estojo de oferta.
ø11 × 137 mm
Estojo: 195 × 40 × 30 mm

RAY42034 42022
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Design
Il design delle nostre penne è frutto di costanti 
ricerche stilistiche: le linee e i colori si ispirano alle 
tendenze del momento. Una penna promozionale 
deve attrarre ed emozionare, oltre che essere un 
supporto di qualità per il messaggio che le viene 
affidato. Estetica, originalità, qualità: tutto deve 
essere perfettamente equilibrato per rendere una 
penna degna di sposarsi ad un’immagine aziendale 
unica e speciale.

Design
O design diferenciado das nossas esferográficas 
nasce da permanente procura por novos estilos: as 
linhas e cores são inspiradas pelas tendências. Uma 
esferográfica promocional deve atrair e entusiasmar, 
mas também ter a qualidade necessária para entregar 
as mensagens que lhe são confiadas. Aparência, 
originalidade, qualidade: tudo tem que estar em 
perfeito equilíbrio para que uma esferográfica seja 
merecedora de divulgar a sua marca.

Qualità
La cura della qualità comincia dalla severa selezione 
delle materie prime: la plastica, i refill e le molle 
interne provengono esclusivamente da fornitori 
italiani o tedeschi, che possono garantirne la qualità e 
l’affidabilità. La plastica è ottenuta con ABS di prima 
qualità, atossico, altamente resistente ad urti e sbalzi 
termici, garanzia di eccellente lucentezza e stabilità 
del colore. I refill sono conformi alle Direttive della 
Comunità Europea in materia di sostanze pericolose 
(2004/73/EC, 67/548/EEC, 2006/1907/EC-REACH) e 
al TSCA (Toxic Substances Control Act) americano, in 
quanto contengono inchiostri atossici.

Qualidade
Tudo começa com uma rigorosa seleção das 
matérias primas: o plástico, as recargas e as molas 
interiores provêm exclusivamente de fabricantes 
Italianos e Alemães, capazes de garantir a qualidade 
e confiabilidade que exigimos. O plástico provém de 
ABS não tóxico de alta qualidade, altamente resistente 
ao impacto e a mudanças bruscas de temperatura, 
garantido dessa forma um excelente brilho e alta 
estabilidade nas cores. As recargas respeitam as 
mais exigentes diretrizes da União Europeia relativas 
a substâncias perigosas (2004/73/EC, 67/548/EEC e 
2006/1907/EC-REACH), bem como da American TSCA 
(Toxic Substances Control Act): em resumo, todas as 
nossas tintas são absolutamente não tóxicas.

Progettazione
Non tutti sanno che per costruire una penna curata 
in ogni dettaglio può essere necessario anche 
più di un anno di lavoro. Costruire lo stampo per 
ogni componente di una penna è un’operazione 
molto complessa: anche l’errore di un centesimo di 
millimetro può comprometterne la funzionalità. Ecco 
perché la progettazione e la produzione delle nostre 
penne avviene interamente nella nostra unica sede 
italiana, dove possiamo controllare ogni passaggio: 
dai primi prototipi fino alla commercializzazione del 
prodotto definitivo.

Planejamento
Cada modelo nosso leva mais de um ano 
para desenvolver, em que cada detalhe é 
meticulosamente estudado e trabalhado. Criar os 
moldes para cada componente da esferográfica é 
uma operação altamente complexa, em que até o 
menor dos erros – de centésimos de milímetro – 
pode prejudicar toda a operação. Por isso todos 
os modelos são integralmente desenhados e 
produzidos nas nossas fábricas em Itália, onde 
podemos monitorar cada passo do processo. 
Só assim é possível assegurar os mais elevados 
padrões de qualidade e exclusividade que a 
Maxema oferece.

Maxema
Solo una penna?

Apenas uma esferográfica?

Qualidade
Exclusividade
Made in Italy
Todas as esferográficas 
com pelo menos 
2.000 m de escrita.
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Sostenibilità
Solo una penna di qualità valorizza ogni messaggio, 
aumenta la visibilità l’inquinamento del pianeta. La 
plastica inquina: se una penna è di qualità, avrà 
una vita mediamente lunga che la porterà a passare 
più volte di mano in mano, contenendo gli sprechi 
che derivano dall’immediata eliminazione di penne 
difettose. Meglio investire in penne di qualità, magari 
riducendone la quantità, piuttosto che rischiare di 
compromettere la propria immagine e diffondere 
un uso poco responsabile delle penne in plastica. 
Più lunga è la vita di una penna, meno si inquina 
l’ambiente.

Sustentabilidade
Só uma esferográfica de qualidade é realmente 
capaz de projetar uma mensagem forte, de 
promover a visibilidade da sua marca e, porque 
não, limitar a poluição do planeta. Os plásticos 
poluem: uma esferográfica de alta qualidade terá 
uma maior durabilidade e até poderá mudar de 
mãos mais do que uma vez, limitando dessa forma 
o desperdício gerado pelo descarte imediato a que 
tantas vezes assistimos. Certamente que terá um 
retorno mais elevado e mais seguro se investir em 
esferográficas de qualidade, talvez até optando por 
limitar a quantidade ao invés de correr o risco de 
comprometer a imagem da sua marca.

Responsabilità
La certificazione di provenienza esclusivamente 
italiana garantisce che i nostri articoli da scrittura non 
provengano da sfruttamento di manodopera minorile 
o da condizioni lavorative in contrasto con il rispetto 
dei diritti fondamentali dei lavoratori. Chiediamo la 
stessa garanzia anche ai nostri fornitori italiani e 
tedeschi di materie prime. Anche la scelta di una 
penna può contribuire a diffondere la cultura e il 
rispetto della dignità dei lavoratori.

Responsabilidade social
O certificado de origem das nossas esferográficas 
garante também que não existe trabalho infantil 
nas nossas produções, nem tão pouco condições 
de trabalho que não respeitem os direitos dos 
trabalhadores. Exigimos o mesmo de todos os 
nossos fornecedores de matérias primas. Até uma 
esferográfica pode ajudar a disseminar a cultura de 
respeito pela dignidade dos trabalhadores.



View

Una penna che sprigiona grinta da ogni punto di vista e 
affascina per l’eleganza e la cura di ogni minimo dettaglio 
stilistico. La clip in metallo spicca per l’importanza delle 
dimensioni. Il design del cappuccio bilancia l’imponenza 
della clip con linee sapientemente affilate.
View è armonia di linee curve e tratti slanciati, una penna 
che evoca il prestigio e il valore dell’unicità.

Uma esferográfica que exala ousadia seja qual for o ângulo 
de visão, e que cativa com a sua elegância e paixão pelo 
menor dos detalhes estilísticos. O clipe de metal sobressai 
pela sua impressionante dimensão, afirmando-se como 
uma plataforma de excelência para a divulgação da sua 
marca. A grandiosidade do clipe de metal é compensada 
pela sutileza das linhas curvas do corpo, criando uma 
harmonia perfeita de elementos. O seu mecanismo de twist 
foi desenhado para que também pudesse facilmente ser 
personalizada em várias cores no corpo.

1. Tampografia 47 × 9 mm
2. Laser 40 × 7 mm
3. Silk screen 42 × 30 mm

2

1 3

Carattere incisivo
Personalidade marcante
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View: 
Uma esferográfica 
que evoca o 
prestígio e valor 
da exclusividade.

31002         View

Esferográfica. Clipe de metal. 
Acabamento brilhante. Ponteira cromada.
Tinta Dokumental®. 2,5km de escrita.
ø10 × 140 mm

PD - 50 × 5 mm

31001         View

Esferográfica. Clipe de metal.
Acabamento emborrachado. Ponteira cromada.
Tinta Dokumental®. 2,5km de escrita.
ø10 × 140 mm

LS - 40 × 7 mm

03 06 03

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=31001
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Tag

1. Tampografia 47 × 9 mm
2. Tampografia 40 × 9 mm
3. Silk screen 42 × 30 mm
4. Tampografia 8 × 10 mm

La massima espressione del design Maxema si chiama 
Tag, una penna concepita per rendere omaggio all’eleganza 
perfetta, quella priva di inutili orpelli. Lo stile è rigoroso, con 
una concessione a linee più morbide nella clip e nel tassello di 
chiusura che, con la sua dolce curvatura, rappresenta il tratto 
distintivo della Tag. La sapiente combinazione di sinuosità 
e rigore dona a questa penna un’eleganza imponente che 
appaga lo sguardo e il tatto. La Tag offre notevoli spazi per 
la personalizzazione, vanta infatti la clip più ampia di tutte 
le penne Maxema, sul fusto si può stampare agevolmente 
con più colori.

O design Maxema encontra a sua mais pura expressão no 
modelo Tag, uma esferográfica concebida para misturar a 
essência da perfeita elegância com a imponência de um clipe 
infinito. Com esta combinação artística de formas curvas e 
linhas rigorosas, a Tag consegue uma perfeita harmonia entre 
elegância e imponência que a tornam tão apelativa ao olho 
e ao toque. O clipe de grandes dimensões – o mais largo da 
coleção Maxema – assume-se como o elemento de eleição 
para a divulgação da sua marca e o seu mecanismo de twist 
foi desenhado para que também pudesse facilmente ser 
personalizada em várias cores no corpo.

Eleganza imponente
Elegância imponente

2

4

1 3
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31004         Tag

Esferográfica. Acabamento matt.
Ponteira cromada satinada.
Tinta Dokumental®. 2km de escrita.
ø10 × 140 mm

PD - 50 × 5 mm

03 03 04 05 09 2006

31005         Tag

Esferográfica. Acabamento matt.
Ponteira cromada satinada.
Tinta Dokumental®. 2km de escrita.
ø10 × 140 mm

PD - 50 × 5 mm

Tag:
Um clipe especial 
para uma marca 
especial, a sua.



Buona davvero 
Le plastiche utilizzate sono conformi con la normativa 
europea e americana FDA per il contatto alimentare.

Realmente segura
Os plásticos utilizados estão em conformidade com 
as mais rigorosas normas Europeias e Americanas 
(FDA) de contato com a comida.

Conforme alle regole
La plastica non risulta pericolosa per il CLP (classification, 

labeling and packaging).

Conformidade com CLP
Classificada como não perigosa de acordo com as 
regras da CLP (classification, labeling and packaging).

Vicina all’ambiente 
Realizzata con materiali atossici, è stata progettata 
per durare a lungo nel tempo. Una penna che dura 
di più inquina di meno perchè rimane a lungo nelle 
nostre mani, massimizzando la diffusione del logo o 
del messaggio che porta con sé.

Amiga do ambiente
Produzida a partir de plásticos não tóxicos, a 
Tag Green foi desenvolvida para ser durável e 
minimizar o impacto no ambiente. Usar uma 
esferográfica por mais tempo ajuda a reduzir a 
poluição e a elevar ao seu expoente máximo o 
conceito promocional. Valorize a sua marca.

Green Chemical 
Non contiene: diossina, ftalati, bisfenolo A, 
antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo, mercurio 
e piombo ed è conforme alle normative RoHS e 
REACH. Bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile 
(PBDE) e deca BDE sono completamente assenti.

Green Chemical
Não contém dioxina, ftalatos, bisfenol A, antimônio, 
arsênico, bário, cádmio, cromo, mercúrio, chumbo, 
bifenilos polibromados (PBBs), éteres difenil-
-polibromados (PBDEs) nem deca-BDE, estando 
em conformidade com as mais exigentes diretrizes 
europeias RoHS e REACH.

Guarda al futuro
Prodotta con plastica idonea all’utilizzo nei giocattoli 
(direttiva europea EN 71 – 03 e direttiva americana 
FDA).

Olhando o futuro
Produzida a partir de um plástico especial também 
utilizado por fabricantes de brinquedos europeus 
(em conformidade com a exigente diretiva Europeia 
EN 71-03 e rigorosas regras da FDA dos EUA).

Antibacterial 
La plastica è antibatterica, grazie ad uno speciale 
additivo che sprigiona ioni d’argento impedendo 
ai batteri di depositarsi sulle superfici della penna.

Antibacterial
É produzida a partir de plástico antibacteriano 
com um aditivo especial que liberta íons de prata, 
prevenindo a criação de colônias de bactérias na 
superfície da esferográfica.

Tag Green
Realizzata con plastica idonea alla produzione dei giocattoli europeo.
Produzida a partir de um plástico especial utilizado por fabricantes 

de brinquedos europeus.
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LOVING
NATURE 

— ———
Antibatterica, atossica e sostenibile. 
Una penna che dura ama la natura.

— ———
Antibacteriana, não tóxica 

e sustentável. Uma esferográfica 
que dura é uma esferográfica 

que respeita a natureza.



Tag Green

Il design si sposa con la sicurezza e il rispetto per l’ambiente 
grazie alla plastica Green Chemical. La Tag green infatti è 
realizzata con una speciale plastica idonea alla produzione di 
giocattoli per l’infanzia europeo, in quanto priva di sostanze 
chimiche nocive. Una plastica sicura per i più piccoli è una 
garanzia di sicurezza per tutti, anche per l’ambiente, in 
cui si disperdono minori quantità di sostanze tossiche ed 
inquinanti. La plastica Green Chemical offre inoltre una valida 

Obiettivo: sicurezza totale
Objetivo: segurança total

protezione antibatterica, grazie alla presenza di uno speciale 
additivo che sprigiona ioni d’argento, impedendo ai batteri di 
depositarsi sulle superfici della penna. Tutte le penne Maxema 
sono concepite secondo elevati standard di qualità, ma la 
plastica Green Chemical compie un ulteriore passo avanti 
a livello di sicurezza del materiale, garantendo l’eccellenza 
nell’affidabilità.
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31006         Tag Green

Esferográfica ecológica.
Acabamento brilhante. Clipe colorido.
Tinta Dokumental®. 2km de escrita.
ø10 × 140 mm

PD - 55 × 5 mm

05 03 04 09 10 06 22

Tag Green:
A melhor segurança 
e valor para a 
sua marca.

A excelência do design acompanhado pela segurança e respeito 
pelo ambiente, graças às propriedades únicas do plástico 
verde utilizado. A Tag Green é produzida a partir de um plástico 
especial também utilizado no fabrico de brinquedos europeus, 
livre de qualquer químico que seja minimamente nocivo para 
a saúde humana. Um plástico que é seguro para crianças é 
uma garantia de segurança para todos, especialmente para o 
ambiente levando em conta a muito reduzida quantidade de 
substâncias tóxicas e poluentes dispersadas. 

Acresce ainda que o plástico verde oferece uma real 
proteção contra bactérias, graças à presença de um 
aditivo especial que liberta íons de prata, prevenindo 
a criação de colônias de bactérias na superfície da 
esferográfica. Ideal para hospitais, clínicas, laboratórios, 
etc. Todas as esferográficas Maxema apresentam 
elevados padrões de qualidade, mas a Tag Green 
apresenta ainda um passo mais além no que respeita a 
segurança e confiabilidade.



Icon

1. Tampografia 45 × 9 mm
2. Tampografia 35 × 7 mm 
3. Silk screen 40 × 30 mm

Design senza tempo
Design atemporal

La sfida di oggi è passare indenni attraverso mode e tendenze 
che hanno vita sempre più breve. Icon raccoglie questa sfida: il 
suo design è una perfetta sintesi tra passato, presente e futuro, un 
design pensato per farne il testimone di un messaggio destinato 
a durare nel tempo. Il profilo essenziale e la delicata armonia delle 
proporzioni sono frutto di una ricerca estetica che dona alla Icon 
uno stile inconfondibile, fatto di raffinata semplicità, mai scontata 
e sempre attuale. Icon risponde perfettamente alle esigenze 
promozionali offrendo ampi spazi di personalizzazione sul fusto e 
sulla clip, il meccanismo a rotazione è stato studiato tenendo conto 
delle esigenze di stampa serigrafica a più colori, anche a registro.

2

1 3

O desafio hoje é conseguir passar ileso pela crescente maré 
de modas e tendências de curto prazo, a que todos estamos 
expostos. A Icon abraça esse desafio: o seu design sintetiza na 
perfeição a riqueza do passado, a tendência do presente e a visão 
do futuro. Um design concebido para carregar uma mensagem que 
perdurará pelos tempos. As suas linhas puras e delicada harmonia 
de proporções conferem uma refinada aparência, sempre atual 
e nunca banal. A Icon é a resposta perfeita para promover a sua 
marca, tem um amplo espaço para personalização tanto no corpo 
como no clipe e o seu mecanismo de twist foi desenhado para que 
pudesse facilmente ser personalizada em várias cores.
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31003         Icon

Esferográfica. Acabamento matt.
Ponteira cromada satinado.
Tinta Dokumental®. 2km de escrita.
ø10 × 140 mm

PD - 55 × 5 mm

Icon:
Torne a sua marca 
uma referência 
atemporal.



1. Tampografia 50 × 10 mm
2. Tampografia 35 × 9 mm
3. Silk screen 40 × 30 mm

Una penna può ancora stupire? Sì, se come la Pixel interpreta alla 

perfezione le tendenze contemporanee dello stile. I tratti squadrati 

rivelano una ricerca dell’essenzialità della forma e di un’eleganza sobria, 

perfettamente misurata. La funzionalità è curata al massimo: grandi 

spazi per la personalizzazione, sfruttabili in totale semplicità, sia in 

tampografia, sia in serigrafia. Il design del tappino unisce all’estetica 

accattivante, la risposta alle tendenze legislative della Comunità Europea 

in materia di piccoli componenti: i fori garantiscono il passaggio di aria 

sufficiente, nel caso in cui venisse ingoiato, evitando il soffocamento. 

La clip, ampia ed essenziale, sottolinea con orgoglio il profilo della Pixel, 

una penna concepita per contribuire con successo alla costruzione 

dell’immagine aziendale di imprese proiettate verso il futuro.

Será que uma esferográfica ainda o consegue surpreender? A Pixel 

com certeza, uma interpretação perfeita das modas e tendências atuais 

com um valor que o vai surpreender. O traço fundamental e a dose 

perfeita de sobriedade e elegância são revelados pelas suas formas 

quadráticas. Funcionalidade é a palavra de ordem: muito espaço para 

personalização e uma ergonomia de exceção. O design do botão 

de click combina um estilo atraente com o respeito pelas exigentes 

normas da União Europeia sobre pequenas componentes: as aberturas 

no topo permitem uma circulação de ar suficiente para prevenir a 

sucção da peça, bem como o sufoco em caso da peça ser engolida. 

O clipe de grande largura realça orgulhosamente a silhueta de toda 

a esferográfica. 

Pixel
Il design ad alta definizion
O design de alta resolução

2

1 3
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Pixel:
A funcionalidade 
e projeção da sua 
marca para o futuro.



06 03 10 04 05

31007         Pixel

Esferográfica. Acabamento brilhante.
Tinta Dokumental®. 2km de escrita.
ø9 × 140 mm

PD - 55 × 5 mm
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31008         Pixel

Esferográfica. Acabamento frost.
Tinta Dokumental®. 2km de escrita.
ø9 × 140 mm

PD - 40 × 5 mm

31009         Pixel

Esferográfica. Acabamento frost.
Tinta Dokumental®. 2km de escrita.
ø9 × 140 mm

PD - 40 × 5 mm
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Cinco gerações depois de Daniel Swarovski ter fundado a empresa, em 1895, 
a Swarovski não só continua a ser gerida pela mesma família, como é também 

a líder global em cristais de lapidação precisa e sinónimo de um brilho 
inigualável. A sua orgulhosa herança de criatividade e inovação tecnológica 

de ponta começou em Wattens, uma belíssima cidade nas montanhas da 
região do Tyrol, na Áustria.

 
Hoje, esse legado é reconhecido em todo o mundo pelo seu estilo único, 

qualidade excepcional e um nível de serviço que se destaca. 
Com os seus produtos de cristal premium, a Swarovski elevou a entrega de 
presentes a uma forma de arte. A empresa tem orgulho em desenhar brindes 

corporativos apropriados e elegantes, incluindo peças customizáveis que 
expressam sentimentos com graça e sofisticação.

HISTÓRIA
O LUXO É CONSTRUÍDO PELA HERANÇA

—



SIGNATURE 
COLLECTION

HÁ SEMPRE ALGO PARA CELEBRAR
—

A brilhante variedade de presentes com cristais da 
Signature Collection traz um toque de brilho para 

todos os momentos da vida. Cada peça representa 
um design de alta qualidade, usando cristais 

lapidados de forma precisa, que irá ser apreciada 
e conservada na memória. 

 
Ao escolher as peças da Swarovski, encontre itens 
trabalhados de forma artesanal, apropriados tanto 

para o público feminino como o masculino.



SIGNATURE COLLECTION
Desenhado com uma moldura de cristal exclusiva Swarovski, este 

relógio segue as mais recentes tendências e estilos, adicionando um 
brilho sutil em qualquer outfit diário. A combinação de um visor em 
madrepérola e uma pulseira em aço inoxidável, cria um efeito muito 

sofisticado e feminino. 

127

Divertido mas também elegante, este moderno relógio contém 
20 cristais brilhantes que deslizam em torno do visor. Um visor feito de 

aço inoxidável, em tons de madrepérola branca e uma pulseira em 
aço inoxidável finalizam este relógio único.

Alegria

Relógio. Aço inoxidável. Visor em 
madrepérola. Com cristais Swarovski. 
Resistência à água: 5 ATM. Swiss made.
ø 31 × 185 mm

43001 43035 Lovely Crystals

Relógio. Aço inoxidável. Visor em 
madrepérola. Resistência à água: 5 ATM. 
Swiss made. 
ø 33 x 200 mm

40

40

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43001
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43035


Surpreenda com essa peça feminina e moderna, que traz um brilho luxuoso. 
O visor de aço inoxidável é preenchido com cerca de 850 cristais, aplicados 
de acordo com a técnica única Swarovski Crystalline. O visor branco, com 

efeitos de raio de sol em tons prateados, harmoniza de forma perfeita com a 
pulseira de couro branco.

Crystalline

Relógio. Aço inoxidável e couro. 
Decorado com 850 cristais Swarovski. 
Resistência à água: 5 ATM. Swiss made.
ø 34 × 190 mm

43018

SIGNATURE COLLECTION

06

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43018
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SIGNATURE COLLECTION
Adicione um toque de brilho diário com esta elegante peça Swarovski, 

feminina e moderna. O anel exterior oval é de aço inoxidável, enquanto 
o anel interior, circular, se encontra preenchido com, aproximadamente, 
1.700 cristais transparentes. Um acessório feminino para usar sozinho 

ou para combinar com outras peças Swarovski.

Relógio. Aço inoxidável e couro. 
Decorado com 1.700 cristais Swarovski. 
Resistência à água: 3 ATM. Swiss quartz.
ø 37 × 190 mm

Crystalline

Relógio. Aço inoxidável e couro. 
Decorado com 1.700 cristais Swarovski. 
Resistência à água: 3 ATM. Swiss made.
ø 37 × 190 mm

Crystalline 43017

06 46

43016

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43016
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43017


Aproveite um look elegante durante todo o dia com este relógio 
moderno e junte-se à família Lovely Crystals, ideal para qualquer 

ocasião. O visor é de aço inoxidável e a pulseira de couro finaliza 
este elegante design. 

Relógio. Aço inoxidável e couro. Visor 
em madrepérola. Com cristais Swarovski. 
Resistência à água: 5 ATM. Swiss made.
ø 31 × 190 mm

Lovely Crystals43034

SIGNATURE COLLECTION

03 19

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43034
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SIGNATURE COLLECTION
Brilhe enquanto escreve com esta magnífica esferográfica Eclipse, com 

520 pedras de cristais ultra finas. O clipe, com o logo Swarovski gravado, 
faz desta elegante esferográfica o presente ideal para qualquer ocasião.

Esferográfica. Com cristais Swarovski. 
Fornecida em embalagem de veludo.
ø11 × 140 mm

Eclipse

15/40 03/47 03/40

43025

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43025


O corpo desta elegante esferográfica é preenchido com aproximadamente 
1.300 delicados cristais transparentes, criando um sutil reflexo de luz à 

medida que escreve. Uma excelente ideia de presente!

SIGNATURE COLLECTION

Esferográfica. Com cristais Swarovski. 
Fornecida em embalagem de veludo.
ø10 × 135 mm

Crystalline Stardust

Esferográfica. Com cristais Swarovski. 
Fornecida em embalagem de veludo.
ø10 × 135 mm

Crystalline Stardust

03 47 40 41

43019 43020

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43019
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43020
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O roller premium da Swarovski, preenchido com cerca de 1.200 
cristais, permite uma escrita mais suave graças à tecnologia da sua 

tinta à prova de água. Uma excelente ideia de presente!

SIGNATURE COLLECTION

Roller. Com cristais Swarovski.
Tinta à prova de água.
Fornecido em embalagem de veludo.
ø11 × 145 mm

Crystalline Stardust

47 41 40

43021

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43021


Esta esferográfica carateriza-se pelos seus 540 delicados cristais aplicados 
cuidadosamente para uma elegância extra na escrita. Pequenos detalhes 
em tons metalizados e um elegante clipe terminam este original design. 

Um presente único para qualquer ocasião!

SIGNATURE COLLECTION

Esferográfica. Com 540 cristais Swarovski. 
Fornecida em embalagem de veludo.
ø11 × 143 mm

Crystalline

44 38 15 18 0320

43015

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43015
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SIGNATURE COLLECTION
Adicione brilho às suas tarefas do cotidiano com esta elegante 

esferográfica. Preenchida de forma muito delicada com 540 cristais para 
uma elegância extra, que são aplicados de acordo com a técnica única 

Swarovski Crystalline. Uma oferta especial para qualquer ocasião.

Esferográfica. Com 540 cristais Swarovski. 
Fornecida em embalagem de veludo.
Cores 41 e 47: banho de ouro 18 quilates.
ø11 × 143 mm

Crystalline

41 40 47

43065

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43065


SIGNATURE COLLECTION
Dê à sua casa um toque de brilho com este bowl decorativo. Criado pela 

designer Helle Damkjær, este design em tons prata combina a forma orgânica 
com um efeito de brilho metálico. Feito de aço inoxidável, brilha com 

aproximadamente 1.600 cristais transparentes e prateados. 

Criado pela designer Helle Damkjær, este suporte para velas em tons 
prateados foi inspirado em pedras cristalizadas naturais. Feito de aço 

inoxidável, brilha desde o interior, com aproximadamente 4.100 cristais 
transparentes e em tons de cinza, usando o Crystal Rocks. Moderno e 
sofisticado, vai fazer com que toda a sua sala brilhe em tons de prata.

Bowl decorativo. Aço inoxidável. 
Com 1.600 cristais Swarovski. 
Não apropriado para comida.
Não é um brinquedo. Não adequado 
para crianças até 15 anos.
140 × 120 × 76 mm

Minera

Suporte decorativo para vela. Aço inoxidável.
Com 4.100 cristais Swarovski.
Não é um brinquedo. Não adequado 
para crianças até 15 anos.
ø 90 × 87 mm

Minera43037 43040

40

40

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43040
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43037
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40

40

Os porta retratos são atemporais. Criados pelo designer Thomas Feichtner, a 
elegância exibe-se nos tons metalizados que cintilam com mais de 2.000 cristais 

transparentes e prateados. Um presente fantástico para alguém especial!

SIGNATURE COLLECTION

Porta retrato. Vidro na parte frontal e 
forrado com veludo no verso.
Com 2.000 cristais Swarovski.
Não é um brinquedo. Não adequado 
para crianças até 15 anos.
128 × 178 × 18 mm
Retrato: 100 × 150 mm (5 × 6’’)

Minera

Porta retrato. Vidro na parte frontal e 
forrado com veludo no verso.
Com 3.300 cristais Swarovski.
Não é um brinquedo. Não adequado 
para crianças até 15 anos.
157 × 207 × 12 mm
Retrato: 130 × 180 mm (5 × 7’’)

Minera43039 43038

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43038
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43039


Escolher um presente não é tarefa fácil. Escolha 
a Swarovski White Collection. Esta coleção 

inclui opções de presentes que dão brilho ao seu 
dia a dia.

Celebre parcerias de sucesso, expresse o seu 
agradecimento pelos clientes ou recompense os 
seus colaboradores com presentes memoráveis 

da Swarovski.

WHITE 
COLLECTION

PURA ALEGRIA
—
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WHITE COLLECTION

44

44

Este elegante caderno caracteriza-se por sua textura em baixo relevo e 
por um detalhe no elástico em forma de cisne, decorado com cristais 

transparentes. Demonstre apreço para com os seus parceiros de negócio 
ou presenteie um membro da sua equipe com este caderno Swarovski.

Leve, reutilizável e duradouro, este squeeze com cristais impressos em 
serigrafia, apresenta um cisne decorado com cristais da Swarovski. O squeeze 

se apresenta como o presente perfeito para uma mulher fitness e antenada 
com as tendências de moda.

Caderno capa dura. 350 folhas pautadas. 
Com elementos em relevo e cisne 
decorativo com cristais Swarovski.
146 × 210 × 12 mm

Squeeze. Alumínio. Com padrão impresso 
e cisne decorativo com cristais Swarovski. 
Capacidade: 400 ml.
ø 73 × 255 mm

43043 43062

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43043
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43062


44 03

A bateria da Swarovski, decorada com cristais, vai mantê-lo conectado 
com estilo. Durável, fácil de carregar e compatível com todos os 

aparelhos, é essencial para um estilo de vida ativo e um presente ideal 
para mantê-lo conectado.

WHITE COLLECTION

Bateria portátil. Alumínio e ABS. 
Capacidade: 2.000 mAh.
Com 15 cristais Swarovski.
ø 24 × 98 mm

43046

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43046
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03 44

Dê esta caixa de som com transmissão por bluetooth, decorada com cristais 
da Swarovski, de presente.

WHITE COLLECTION

Caixa de som. Alumínio e ABS. Transmissão 
por bluetooth. Com 15 cristais Swarovski.
ø 59 × 50 mm

43004

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43004


06 03

O cabo USB possui dois elementos decorativos em aço inoxidável, 
um no formato de rosa e o outro com o logo da Swarovski. É um 
detalhe decorativo novo em um aparelho funcional de uso diário 

trazendo um pouco de brilho para o cotidiano. O logo do cisne da 
Swarovski confirma a qualidade premium dessa peça.

WHITE COLLECTION
Ideal para chamadas de celular com as mãos livres ou para 
ouvir música, esses fones de ouvido, em formato de coração, 

são decorados com 14 cristais da Swarovski e um cristal maior. 
O presente feminino perfeito!

Fone de ouvido. ABS. Transmissão 
por bluetooth. Cada fone em forma de 
coração possui 15 cristais Swarovski. 
Fornecido com bolsa em silicone.
15 × 800 mm

Heart

Cabo USB/micro USB/lightning. 
C. sintético. Com elementos decorativos 
em aço inoxidável e cristais Swarovski.
400 mm

43002 43060

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43060
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43002
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03

Com um design inovador tanto para o homem como para a mulher, 
esses fones de ouvido com transmissão por bluetooth são a escolha 

perfeita. Decorados com cristais da Swarovski, são o presente 
perfeito para quem gosta de ouvir música ou atender ligações pelo 

celular sem utilizar as mãos.

WHITE COLLECTION

Fone de ouvido. ABS. Transmissão 
por bluetooth. Cada fone de forma 
quadrangular possui 13 cristais Swarovski. 
Fornecido com bolsa em silicone.
15 × 800 mm

Square43003

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43003


03 06

WHITE COLLECTION
Este luxuoso porta cartões, com clipe para dinheiro, combina 
estilo e funcionalidade, com cristais Swarovski e couro de alta 

qualidade. No verso, um elegante clipe em aço inoxidável que é 
gravado a laser com um reconhecido sinal de qualidade: o logo 

do cisne da Swarovski.

Porta cartões. Couro.
Com clipe para notas em aço inoxidável.
Com 12 cristais Swarovski.
70 × 100 mm

43005

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43005
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03 06

03

O luxuoso chaveiro de couro da Swarovski é minimalista, com a sua 
forma artesanal e o seu estilo clássico. O centro do chaveiro cintila 
graças ao brilho sutil de 12 cristais Swarovski. A argola é elegante, 
feita de aço inoxidável, gravada com o logo do cisne da Swarovski.

WHITE COLLECTION
Trabalhada com couro de qualidade superior, com a parte frontal 
gravada com 12 cristais Swarovski, essa carteira com clipe para 

dinheiro revela-se bastante prática. As divisórias interiores têm espaço 
para vários cartões de crédito e o prático clipe, com o logo do cisne 
da Swarovski gravado no verso, completam esta elegante peça. Um 

presente sofisticado altamente desejável.

Chaveiro. Couro e aço inoxidável. 
Com 12 cristais Swarovski.
45 × 135 mm

Carteira. Couro. Capacidade para 
diversos cartões de crédito e clipe 
para notas em aço inoxidável.
Com 12 cristais Swarovski.
110 × 75 mm

43033 43061

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43061
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43033


06 03

WHITE COLLECTION
Este guarda-chuva compacto apresenta uma cobertura de rápida 

secagem e caracteriza-se por uma estampa de cristais impressa no 
interior da peça. A alça e a base são, discretamente decoradas 

com um cristal Swarovski. O guarda-chuva, graças à sua estrutura de 
alumínio, revela-se leve e facilmente transportável.

Guarda-chuva dobrável. Poliéster.
Arestas em alumínio. Fornecido em bolsa.
ø 970 mm

43059

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43059
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72

06

Ilumine o guarda roupa de alguém e ofereça este cachecol decorado, 
em ambos os lados, com os cristais brilhantes Swarovski.

Esta nécessaire é um presente útil e que permite ter tudo à mão para estar 
sempre deslumbrante. Decorada com 18 cristais Swarovski, o seu design 
de estilo clássico é o complemento perfeito para qualquer bolsa feminina.

WHITE COLLECTION

Cachecol. 65% poliéster e 35% viscose. 
Com cristais Swarovski.
400 × 1800 mm

Nécessaire. Revestida com c. sintético. 
Com 18 cristais Swarovski.
180 × 155 × 60 mm

43048 43036

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43036
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43048


03 44

Celebre momentos brilhantes com este elegante cooler para garrafa feito 
de neoprene e decorado, de forma estilosa, com cristais da Swarovski.

WHITE COLLECTION

Cooler para garrafa. Neoprene.
Fecha com zíper. Com cristais Swarovski.
ø 90 × 310 mm

43006

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43006
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40

Este porta retrato em aço inoxidável e zinco apresenta-se como 
uma declaração de estilo. Um porta retrato que transmite uma 

verdadeira sensação de luxo com 35 cristais, ideal para decorar 
qualquer ambiente.

WHITE COLLECTION
Desenhado para complementar qualquer estilo de decoração interior, 

este espelho de mesa tem uma envolvente decoração de estilo clássico 
e elegante, criado com cristais da Swarovski. 4 cristais estão inseridos 
no canto superior esquerdo e no canto inferior direito da moldura feita 

em aço inoxidável.

Espelho. Aço inoxidável. Forrado com 
veludo no verso. Com 8 cristais Swarovski.
150 × 195 × 14 mm

Porta retrato. Aço inoxidável. Vidro na parte 
frontal e forrado com veludo no verso.
Com 4 cristais Swarovski e coração 
decorativo com imã (35 cristais Swarovski).
187 × 137 × 14 mm

43041 43045

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43041
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43045


A Customizable Collection foi criada para 
personalizar os seus presentes e premiar os seus 
colegas que se destacaram no trabalho ou para 

agradecer a alguém especial com um toque 
de brilho único. 

 
Materiais para escritório, home décor e acessórios 

são alguns dos destaques desta coleção que 
promovem o reconhecimento.

CUSTOMIZABLE 
COLLECTION
ELEGÂNCIA QUE TEM O SEU NOME MARCADO

—
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CUSTOMIZABLE COLLECTION

61

61

61

Decorada com os mais finos cristais da Swarovski, esta brilhante 
coleção de acessórios para casa foi desenhada para criar uma 

atmosfera brilhante. Descubra como criar um clima glamouroso em 
qualquer ambiente.

Copo para água. Com cristais Swarovski.
ø 90 × 85 mm

Copo para whisky. Com cristais Swarovski.
ø 85 × 90 mm

Copo para licor. Com cristais Swarovski.
ø 55 × 95 mm

43063 43064 43049

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43063
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43064
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43049


41 42

Encontre um presente encantador com uma jóia decorada com 
cristais da Swarovski.

CUSTOMIZABLE COLLECTION

Colar. Com cristais Swarovski.
ø17 × 450 mm

Crystal Fine Rocks43011

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43011
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41

42

41

42

CUSTOMIZABLE COLLECTION

Pulseira. Com cristais Swarovski.
ø 63 mm

Crystal Fine Rocks

Brincos. Com cristais Swarovski.
ø17 mm

Crystal Fine Rocks43009 43010

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43010
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43009
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CUSTOMIZABLE COLLECTION

Colar. Com cristais Swarovski.
750 mm

Modern Heart

Colar. Com cristais Swarovski.
450 mm

Pavé Heart43042 43044
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42

45

42

48

CUSTOMIZABLE COLLECTION

Pulseira. Com cristais Swarovski.
ø 64 mm

Crystal Pavé

Brincos. Com cristais Swarovski.
ø13 mm

Crystal Pavé43012 43013



40 41

CUSTOMIZABLE COLLECTION

Pulseira. Com cristais Swarovski.
125 mm

Heart43032

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43032
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41

41

42

CUSTOMIZABLE COLLECTION

Pin para buquê de flores. 
Aço inoxidável e ABS.
29 × 30 mm

Brincos. Com cristais Swarovski.
12 mm

Symbolic Heart43054 43057

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43054
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43057


03 72

CUSTOMIZABLE COLLECTION

Relógio. Silicone e aço inoxidável.
ø 48 × 250 mm

43050

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43050
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11

03

CUSTOMIZABLE COLLECTION

Pulseira. Cor 03: black Alcantara®.
Cor 11: rose Alcantara®.
Com cristais Swarovski.
520 mm

43007

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43007
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CUSTOMIZABLE COLLECTION

Caderno capa dura.
350 folhas pautadas.
Com elementos em relevo
e 1 cristal Swarovski.
140 × 205 × 15 mm

Crystal Rivet43014

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43014
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44

CUSTOMIZABLE COLLECTION
De esferográficas a cadernos, todos os itens desta coleção apresentam 
acabamentos luxuosos com cristais da Swarovski. A elegância está no 

detalhe, no design clássico e a surpresa na diferenciação.

Caderno capa dura. 350 folhas pautadas. 
Com cristais Swarovski.
106 × 144 × 12 mm

Sparkling43055

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43055


46 4644 44

Esferográfica.
Fornecida em embalagem de veludo.
ø 8 × 136 mm

Elegant

Esferográfica.
Fornecida em embalagem de veludo.
ø 8 × 136 mm

Elegant43027 43026

CUSTOMIZABLE COLLECTION

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43026
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43027
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03 44

Caderno capa dura. C. sintético. 
350 folhas pautadas.
Com porta esferográfica.
133 × 209 × 17 mm

Elegant43028

CUSTOMIZABLE COLLECTION

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43028
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Esferográfica. Acabamento matt. 
Fornecida em embalagem de veludo.
ø 9 × 132 mm

Skull43051

CUSTOMIZABLE COLLECTION

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43051


165

03 44 03 42

Caderno capa dura. C. sintético. 
350 folhas pautadas.
Com cristais Swarovski.
132 × 209 × 15 mm

Essential

Esferográfica. Com cristais Swarovski. 
Fornecida em embalagem de veludo.
ø10 × 138 mm

Premium43030 43047

CUSTOMIZABLE COLLECTION

http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43047
http://spotgifts.com.br/pt/procurar/?q=43030
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BATERIA PORTÁTIL

BOLSA À TIRACOLO

BOLSA MULTIFUNÇÕES

BOLSA

BOWL DECORATIVO

BRINCOS

CABO USB/MICRO USB/LIGHTNING

CACHECOL

CADERNO CAPA DURA

CADERNO

CAIXA DE SOM

CANETA TINTEIRO

CARTEIRA

CHAVEIRO

COLAR

CONJUNTO DE CANETA TINTEIRO E ESFEROGRÁFICA

CONJUNTO DE CANETA TINTEIRO E ROLLER

CONJUNTO DE ROLLER E ESFEROGRÁFICA

COOLER PARA GARRAFA

COPO PARA ÁGUA

COPO PARA LICOR

COPO PARA WHISKY

ESFEROGRÁFICA

ESFEROGRÁFICA ECOLÓGICA

ESPELHO

FONE DE OUVIDO

GUARDA-CHUVA DE GOLFE

GUARDA-CHUVA DOBRÁVEL

KIT 3 CADERNOS DE CAPA DURA

KIT CACHECOL, BOLSA E RELÓGIO

KIT CACHECOL, CHAVEIRO E ESFEROGRÁFICA

KIT CADERNO, CHAVEIRO E ESFEROGRÁFICA

KIT CARTEIRA E CACHECOL

KIT CARTEIRA E PULSEIRA

KIT CARTEIRA E ROLLER

KIT CARTEIRA, CHAVEIRO E ESFEROGRÁFICA

KIT CARTEIRA, ESFEROGRÁFICA E PULSEIRA

KIT CARTEIRA, PORTA CARTÕES E ESFEROGRÁFICA

KIT DE CADERNO E ESFEROGRÁFICA

KIT LENÇO, BOLSA E RELÓGIO

KIT ÓCULOS DE SOL E LENÇO

KIT PASTA A5 E ROLLER

KIT PORTA CARTÕES E ESFEROGRÁFICA

KIT PORTA CARTÕES E ROLLER

KIT PORTA NÍQUEL, LENÇO E ESFEROGRÁFICA

KIT PULSEIRA, CHAVEIRO E RELÓGIO

LENÇO

MALA DE VIAGEM

MINI ESFEROGRÁFICA

MOCHILA PARA NOTEBOOK

MOCHILA

NÉCESSAIRE

ÓCULOS DE SOL

PASTA A4

PASTA A5

PASTA PARA NOTEBOOK

PIN PARA BUQUÊ DE FLORES

PORTA BOLSA

PORTA CARTÕES

PORTA NÍQUEL

PORTA RETRATO

PULSEIRA

RELÓGIO

ROLLER

SACOLA DE VIAGEM

SQUEEZE

SUPORTE DECORATIVO PARA VELA



LEGENDA DE ÍCONES CÓDIGOS DE COR

SORTIDO

MARRON

BORDÔ

PRETO

AZUL

VERMELHO

BRANCO

CINZA

AMARELO

VERDE

LARANJA

ROSA

AZUL CLARO

AZUL ROYAL

PÉROLA

BEGE

LILÁS

VIOLETA

PINK

TURQUESA

VERDE CLARO
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AÇO INOX

APROPRIADO PARA COMIDA

COURO

ESCRITA A AZUL

ESCRITA A PRETO

FOLHAS NÃO PAUTADAS

FOLHAS PAUTADAS

GUARDA-CHUVA COM VARETAS DE FIBRA

PRODUTO AMIGO DO AMBIENTE

TAMANHO A5

TAMANHO A6

TRANSMISSÃO POR BLUETOOTH

CARAMELO

VERDE LIMÃO

AZUL POLAR

AZUL NOITE

CORAL

VERDE MENTA

ROSA CLARO

TAUPE

CROMADO

DOURADO

CHUMBO

CROMADO SATINADO

DOURADO SATINADO

GRAFITE

BRONZE

COBRE

TRANSPARENTE

CINZA CLARO
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Tels: (11) 2157-8484 | 4113-5479 | 9.6072-4788
vendas@ythajaci.com.br
www.ythajaci.com.br
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