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Bruxelas, 2 Junho 2013 

SCABAL REVELA O SEU TESOURO MAIS RECENTE

Quatro anos após o lançamento da colecção TREASURE BOX,

a Scabal reedita este tecido exclusivo com filamento em ouro de 24 kilates e platina. 

Foi em 1999 que a Scabal começou a produzir prestigiados tecidos com ouro de 22 kilates e lã extra 
fina. Seguiram-se várias colecções preciosas contendo diamantes e lapis lazuli. A combinação perfeita 
de técnica e estilo, estes tecidos provam a inegualável experiência que a Scabal tem vindo a desenvolver 
desde 1938. E dá vida a estas luxuosas criações em Inglaterra.

A nova colecção TREASURE BOX é apresentada numa caixa personalizada que contem onze 
desenhos exclusivos, todos criados a partir de lã Merino Super 150's, ao que a Scabal adicionou ouro e 
platina. Dois artigos contêm platina, cinco com um filamento em ouro de 24 kilates, e quatro contêm 
ambos, ouro e platina. 

A inclusão de ouro e platina na colecção TREASURE BOX, realça com extrema beleza a lã azul "meia-
noite", cinza ou preta, destacando a elegância do fato. Dependendo do desenho escolhido, o metal 
precioso abrilhanta o tecido, mas permanece discreto para os conhecedores.
 
Esta nova colecção está já disponível. 



 

 

 

 

 

SOBRE A SCABAL 

A Scabal foi fundada em Bruxelas em 1938. Emprega 600 pessoas em todo o mundo e distribui os 
seus produtos em 65 mercados globais. Actua em três areas principais – a criação de tecidos 
excepcionais, vestuário por medida e acessórios. Com a sua produção 100% Europeia, 5 000 artigos 
de tecido sempre disponíveis e 200 opções de personalização de fatos, a Scabal é um parceiro único 
no sector do vestuário de luxo. 

SCABAL EM NÚMEROS

 65 mercados globais  350,000 metros de tecido produzidos anualmente

  +/- 600 funcionários  15 novas colecções de tecido por estação

 12 agências 85,000 fatos produzidos anualmente

 8 salas de exposição Em média, 800 cortes diários

 2 unidades de produção integradas  5,000 artigos de tecido disponíveis

Visite-nos em:

www.bespoken.com 

www.scabal.com 

www.jvi.pt

Para mais informações contactar

J. Vaz & Irmão, Lda
Avenida Viriato, 110 C
Apartado 103
6201-908 Tortosendo

Tel: +351 275 954 827 – Fax: +351 275 954 828

jvi@jvi.pt

www.jvi.pt

