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“Treasure box”, a nova colecção de tecidos provenientes do 
cofre de tesouros Scabal 

A Scabal sobe constantemente a fasquia no que diz respeito a luxo e avanço tecnológico. Um 
dos segredos mais bem guardados é o procedimento de incorporação de ouro nos tecidos. 
Actualmente, este produtor de tecidos de luxo usa a tecnologia mais recente para incorporar 
platina e ouro de 24 kilates na sua última colecção de tecidos denominada “Treasure Box”. 
 
O primeiro tecido Scabal a ser produzido com ouro foi o “Gold Treasure”, um tecido que contém 
ouro de 22 kilates, foi lançado em 1999. A constante procura fez com que a colecção fosse 
relançada em 2005 com novos desenhos. 
 
A febre do ouro obviamente surpreendeu a Scabal, e está agora a lançar uma lã ultra fina Super 
150’S, proveniente de um excepcional lote de lã Merino Australiana onde são incorporados 
metais preciosos. 
  
Definitivamente, um luxo 
 
A colecção “Treasure Box” apresenta 15 tecidos de alta qualidade, entre 230 e 300 gramas: os 
sete tecidos com maior sucesso na colecção “Gold Treasure” com ouro de 22 kilates, três com 
platina, dois padrões com ouro de 24 kilates e três desenhos com platina e ouro de 24 kilates. Os 
padrões são originais da casa; a produção é feita em Inglaterra. 
Historicamente, o ouro sempre foi um símbolo de abundância devido ao seu brilho e escassez. 
Hieróglifos Egípcios datados do século 26 A.C. dizem-nos que o ouro era uma forma de 
pagamento, aproximadamente até meio do século 20 D.C., o ouro ainda era usado em moedas. 
Desde os tempos antigos, sempre foi visto como algo que possui poderes mágicos e como 
símbolo de pureza. Hoje em dia, o ouro de 24 kilates é o ouro mais puro. 
A platina é um metal flexível e brando, que tem um bonito resplendor cinza-claro. 
 
Os “salpicos” de platina e ouro na colecção “Treasure 
Box” são elegantemente compostos por fundos em azul-
escuro, cinza antracite e preto, o que ajuda a acentuar a 
elegância do fato. Dependendo do padrão, o metal 
precioso pode ser visto com todo o seu resplendor ou 
permanecer bastante discreto. 
A nova colecção “Treasure Box” está disponível desde 
Setembro de 2009 em todos os 65 países onde a Scabal 
está presente. A oferta é limitada, mas o que mais se 
poderia esperar, dada a natureza excepcional de um 
tecido assim? 
 

Para mais detalhes, favor contactar: 
J. Vaz & Irmão, Lda 
Tel: 275 954 827  Fax: 275 954 828  E-mail: jvi@jvi.pt P
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