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Private Line: a sua Mensagem Pessoal
marcada num tecido
Já é sabido que a Scabal é um prestigiado fabricante de tecidos para homem e que oferece
uma grande diversidade em qualidade e design. O cliente tem a opção de seleccionar
milhares de tecidos entre inúmeros padrões e características. Qualidade de luxo e
acabamentos, misturados com um toque pessoal; são o princípio da Scabal.
A Scabal está a dar um passo à frente na personalização. A partir da agora existe a
possibilidade de tecer um nome ou uma mensagem por encomenda. Esta nova colecção
recebe o acertado nome de ‘Private Line’. Desta forma elegante, a Scabal passa da
tendência geral à personalização.

O seu tecido personalizado
‘Private Line’ é uma colecção de tecidos onde se tecem os nomes dos clientes. As letras dos
nomes colocam-se uma debaixo da outra formando uma risca discreta. Em vez de um nome,
também se pode tecer um texto, como por exemplo um lema, uma mensagem de amor, o
nome de uma empresa ou de um clube, ou até um poema. Ou talvez, uma data de
casamento ou de nascimento, para assim, não esquecer jamais um aniversário ou data
especial. O cliente também pode brincar com o “traje de banqueiro” que normalmente tem
um ar sério e comercial. Por exemplo, pode ter a seguinte frase: “Se conseguir ler isto, é
porque está demasiado perto”. Em resumo, com o tom e conteúdo da mensagem, você
reconhecerá a pessoa por detrás do homem de negócios.
Graças às novas tecnologias, é agora
possível tecer frases completas numa
linha ininterrupta ou com espaços. O
cliente pode escolher entre dois tipos
de letra: Cirílico ou Romano. Números
também podem ser incorporados. Não
existe limite no comprimento da frase,
portanto também não há limite na
capacidade
de
criatividade
ou
personalização.
‘Private Line’ é produzido com uma
mistura de 98% Lã e 2% Caxemira;
um Super 180’s com um peso de 260
gramas por metro. Uma óptima
qualidade com um magnífico e
confortável toque, disponível em azulmarinho, cinza antracite e preto.
O comprimento mínimo de 4.40 metros de tecido é produzido na fábrica Scabal em
Huddersfield (Grã-bretanha), com um metro e meio de largura, que é único neste tipo de
tecidos. As encomendas são completadas num período de 3-4 meses.
A partir de Março de 2006, o tecido pode ser encomendado nos pontos de venda exclusivos,
em 65 países onde a Scabal está presente.
Para mais detalhes, favor contactar:
J. Vaz & Irmão, Lda
Tel: 275 954 827 e-mail: jvi@jvipt

