
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 17,34 x 18,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 98092864 15-03-2022

Cutelaria Vista Alegre 
veste a mesa com elegância
Inovação Lançamento das colecções Prism e Perle aumentam a oferta no seg-
mento cutelaria da Vista Alegre
A Vista Alegre, marca que há
quase dois séculos inova no
fabrico e design da porcelana,
vidro e cristal, lança colecções
Prism e Perle no segmento de
cutelaria.

O faqueiro Prism, composto
por 130 peças, foi inspirado na
icónica colecção Bicos da Vista
Alegre através das linhas geo-
métricas, com um design ex-
clusivo, de alto nível e acaba-
mentos sofisticados. Esta co-
lecção tem acabamentos pra-
teados em alto brilho e esco-
vados, todas as peças com
cabo oco, facas temperadas,
puro aço inoxidável 18/10,
numa combinação de tecno-
logia e trabalho artesanal.

Na colecção Perle, a Vista
Alegre criou dois modelos:
Perle CN e Perle D’Or. O mo-
delo Perle CN revela a sua ele-
gância, polivalência e contem-
poraneidade nas formas cur-
vas, na fina espessura de 4mm
e na faca de cabo oco. Por ou-
tro lado, os acabamentos, que
lhe conferem um toque espe-
cial, a qualidade superior e os
pequenos relevos lembrando
pérolas conferem-lhe um ca-
rácter intemporal devido ape-
nas aos clássicos. 

Perle d’Or é a nova versão

do elegante modelo Perle, dis-
tinguindo-se pelo ouro de 24
quilates aplicado através de
uma complexa técnica de pro-
dução. Aos conhecidos acaba-
mentos refinados e ao design
contemporâneo junta-se agora
um toque adicional de luxo,
que torna este conjunto ainda
mais exclusivo e desejado. Es-
tas duas colecções são com-
postas por 130 peças, em aço

inoxidável 18/10 com acaba-
mentos de alto brilho.

No segmento cutelaria, a
Vista Alegre apresenta um
vasto leque de oferta – Domo
Matt, Domo Handle Mattgold,
Velvet, Elegance, Linea, Spa,
Vega, entre outros. Todos os
talheres Vista Alegre são feitos
do mais puro aço inoxidável
18/10 (Aisi 304) e submetidos
a um processo de acaba-

mento em alto brilho. Todas
as facas dos respectivos mo-
delos são temperadas, a fim
de manter inalterável o seu
poder de corte. A gravação a
laser na lâmina completa um
processo de fabrico, com ri-
goroso controlo de qualidade
em cada fase do processo. O
desenho arrojado, a simplici-
dade das linhas e o processo
manual garantem a excelên-
cia dos acabamentos das pe-
ças que orgulhosamente co-
locamos na mesa dos nossos
clientes.

Todos os modelos /peças
executadas com a marca Vista
Alegre seguem os procedi-
mentos descritos na norma
que suporta a fabricação da
Cutelaria de mesa a nível
Mundial e testadas regular-
mente em laboratórios oficias
que comprovam a qualidade
do produto.Importante referir
que um dos aspectos mais vi-
síveis na fabricação de cute-
laria de mesa prende-se com
o polimento final da peça. To-
das as peças Vista Alegre pas-
sam por um sistema de duplo
polimento e abrilhantamento,
que em linguagem corrente se
designa por triplo A ou alto
brilho. �

Peças passam por um sistema de duplo polimento e abrilhamento


