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10ª ANIVERSÁRIO DA COLECÇÃO “DIAMOND CHIP” 
A Scabal criou uma nova colecção “Diamond Chip” dez anos após o seu primeiro 
lançamento. A colecção é composta por um elegante tecido em lã Super 150’s com 
260 gramas e fragmentos de diamante incrustados. Apresentado pela primeira vez em 
2001, oeste tecido ainda é produzido na fábrica própria da Scabal em Yorkshire, 
Inglaterra. 
 

Os diamantes têm sido uma fonte de 
fascínio durante séculos. De todas as 
pedras preciosas, são os mais fortes e 
brilhantes. Foi um desejo natural da 
Scabal, criar uma mistura com o nosso 
melhor tecido. Em 2001, a Scabal 
orgulhou-se de criar a primeira 
colecção de tecidos combinados com 
fragmentos de diamante, provenientes 
de uma empresa de renome em 
Antuérpia, conhecida como um dos 
centros de diamantes mais importantes 
do mundo. 
Desde o final da década de 90, a 
Scabal lançou tecidos com ouro, 
platina e lápis-lazuli, consequência da 
sua procura pela combinação perfeita 
entre pedras preciosas e tecidos de 
topo. 

A nova colecção, agora disponível em locais de prestígio mundial, compreende não 
menos que 24 padrões diferentes. A frase de garantia de qualidade “Scabal – Super 
150’s – Silk with Diamond fragments – made in England” (Scabal – Super 150’s – Seda 
com fragmentos de diamante – fabricado em Inglaterra) é colocada na auréola do 
tecido. 
Como forma de celebrar a Colecção de 10º Aniversário, a Scabal criou igualmente um 
exclusivo conjunto de botões de punho, produzidos em edição limitada. Avaliados em 
cerca de 3 000 Euros, a Scabal tem o prazer de oferecer um destes conjuntos a quem 
adquirir 6 fatos deste magnífico tecido.* 
 

* Promoção válida até Dezembro de 2011 

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