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DIAMANTES – OS MELHORES AMIGOS DO HOMEM 

Talvez os homens não sejam facilmente seduzidos por uma jóia, mas certamente 
apreciarão este precioso fato por medida. Será permitido aos homens brilhar, 
especialmente com épocas festivas à porta. Para todos os que insistem no “Rolls 
Royce” dos fatos, a Scabal desenhou um tecido que incorpora fragmentos de diamante, 
esta nova colecção, denominada “Diamond Chip”, aparece numa variedade de padrões 
e cores. 

Quando alguém menciona as palavras “fatos de luxo”, automaticamente se pensa na 
Scabal, empresa de vestuário de luxo que, constantemente se esforça em inovar. Em 
2001, a Scabal criou o primeiro tecido contendo fragmentos de diamante também 
denominado “Diamond Chip”, envolvendo pesquisa e investigação intensivas. Apesar de 
tudo, nunca a Scabal tencionou criar uma peça de museu, mas sim desenhar um tecido 
que pudesse facilmente ser transformado num estilístico e elegante fato. 

As lascas de diamante são incorporadas no tecido depois da lã estar limpa e penteada. 
Fragmentos microscópicos de diamante são dispersados na lã, e só após esta fase é 
feita a fiação. O resultado é um fio brilhante que se transforma num tecido excepcional 
e, não só brilha literal e figurativamente, como também é muito confortável e de extrema 
beleza. A Scabal nunca sacrifica o conforto em prol da estética. 

O sucesso do seu primeiro lançamento em 2001, excedeu todas as expectativas. Como 
resultado da elevada procura, a Scabal decidiu desenvolver uma nova colecção de 
tecidos “Diamond Chip”, que engloba 23 padrões e cores diferentes, a maior colecção 
de sempre. O tecido é composto por lã Super 150’S (80%) – onde foram incorporados 
fragmentos de diamante – e pura Seda (20%). Uma vez mais, este tecido é produzido 
na fábrica de tecelagem Scabal, em Huddersfield (Reino Unido). 

O delicado cinza, castanho, tons de azul, os padrões de riscas e semi-planos fazem 
com que o brilho perfeito do diamante seja resplandecente. Ideal para homens que 
apreciam festejar com luxo absoluto. 

A nova colecção “Diamond Chip” está disponível 
desde o final de Novembro nos 65 países onde a 
Scabal é representada. O envio do tecido é 
adequado a uma verdadeira jóia, ou seja, uma 
luxuosa caixa com uma etiqueta própria 
“Diamond Chip”, o certificado de garantia de 
qualidade “Scabal – Super 150’s – Silk with 
diamond fragments – made in England” está 
incluído na auréola do tecido. A largura é de 150 
cm e o seu peso 260 gr/m2. 
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J. Vaz & Irmão, Lda
 Tel: 275 954 827    e-mail: jvi@jvi.pt 


