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BENETTON VAI COLORIR TODAS AS CASAS DO MUNDO COMBENETTON VAI COLORIR TODAS AS CASAS DO MUNDO COM
A NOVA COLEÇÃO DE ARTIGOS PARA O LARA NOVA COLEÇÃO DE ARTIGOS PARA O LAR

A cor tem o poder de aquecer as casas e mudar as nossas vidas no lar para melhor. Para tal, emA cor tem o poder de aquecer as casas e mudar as nossas vidas no lar para melhor. Para tal, em

2020 a United Colors of Benetton criou a Casa Benetton, uma linha de produtos para o lar assente2020 a United Colors of Benetton criou a Casa Benetton, uma linha de produtos para o lar assente

na cor, conforto e sustentabilidade.na cor, conforto e sustentabilidade.

A Casa Benetton nasceu com a ambição de trazer a personalidade otimista da marca italiana paraA Casa Benetton nasceu com a ambição de trazer a personalidade otimista da marca italiana para

o ambiente do lar. Inclui tecidos que atendem às necessidades diárias e do lar, concebida para aso ambiente do lar. Inclui tecidos que atendem às necessidades diárias e do lar, concebida para as

zonas principais da casa: cozinha, casa de banho, quarto e zonas exteriores.zonas principais da casa: cozinha, casa de banho, quarto e zonas exteriores.

As peças combinam a funcionalidade de Bergner e o estilo inconfundível da Benetton, com colorAs peças combinam a funcionalidade de Bergner e o estilo inconfundível da Benetton, com color

block alternado com padrões geométricos, padrões coloridos e designs discretos. Destaque aindablock alternado com padrões geométricos, padrões coloridos e designs discretos. Destaque ainda

para uma coleção baseada exclusivamente no preto e branco e uma outra, feita 100% com cores depara uma coleção baseada exclusivamente no preto e branco e uma outra, feita 100% com cores de

origem natural.  origem natural.  

Toda a linha é baseada na sustentabilidade, valor que une Benetton e Bergner. De facto, os produtosToda a linha é baseada na sustentabilidade, valor que une Benetton e Bergner. De facto, os produtos

são criados com o máximo respeito pelo ambiente, selecionando as matérias-primas e melhorandosão criados com o máximo respeito pelo ambiente, selecionando as matérias-primas e melhorando

a e�ciência dos processos, ao longo de toda a cadeia de fornecedores. a e�ciência dos processos, ao longo de toda a cadeia de fornecedores. 

Em pouco mais de um ano, a Casa Benetton passou a incluir mais de dez coleções, uma dedicadaEm pouco mais de um ano, a Casa Benetton passou a incluir mais de dez coleções, uma dedicada

às crianças e outra aos animais de estimação vendidas em lojas especializadas, centrosàs crianças e outra aos animais de estimação vendidas em lojas especializadas, centros

comerciais e secções Casa e Lar dos principais retalhistas do mundo.comerciais e secções Casa e Lar dos principais retalhistas do mundo.

Desde dezembro de 2021, os produtos Casa Benetton também passaram a poder ser adquiridos nasDesde dezembro de 2021, os produtos Casa Benetton também passaram a poder ser adquiridos nas

plataformas digitaisplataformas digitais da marca. da marca.
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