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Feitopra você
S E J A  E X C L U S I V A

Bem-vinda ao Catálogo de Natal! Aqui reunimos várias dicas

para te ajudar a preparar a casa para receber a família e os amigos

nesta época tão especial. Inspire-se nas tendências de decoração,

trazidas pela arquiteta Rosa Piatti, nos clássicos petiscos natalinos 

e nas sugestões de presentes que selecionamos para tornar seu

Natal exclusivo e inesquecível.
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Bem-vindaà nossa casa
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Natal é época de partilhar bons momentos com a família.  
É tempo de se reunir para ornamentar a árvore natalina  
e a casa, com muito carinho e alegria. Tempo de provar as  
tradicionais receitas e brindar o sabor especial do aconchego, 
de dar e receber presentes e, mais que isso: dar e receber 
abraços e bons sentimentos. Uma época que, mais do que 
qualquer outra, pede uma casa bonita e acolhedora, preparada 
para receber bem a família e os amigos. 

Assim é o Natal no Palato Casa: árvores enfeitadas, mesa
posta e muitas novidades por toda a loja, trazendo referências  
e inspirações para você celebrar o Natal do seu jeito. 
Do tradicional ao moderno, a beleza mora nos detalhes e a 
decoração ganha um toque especial de requinte, que encanta 
os olhos e aquece os corações. Vire a página e embarque 
conosco no clima do Natal!
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Prepare-se para a magia 
do Natal

O Natal está chegando e, com ele, todo 
o encanto desta época tão especial. 
Afinal de contas, essa data tem o poder 
de envolver as pessoas e fazer com que 
transformem completamente suas casas
para as comemorações de fim de ano. 
Entre no clima e se prepare para viver  
grandes momentos!
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Natal combina com aquele toque 
de sofisticação que essa época pede, 
sempre aliado à praticidade, não  
é mesmo? Que tal investir em uma 
cafeteira Três Corações (página 28),  
para servir aquele cafezinho após a ceia? 
Você vai encantar seus convidados 
e tornar o jantar ainda mais especial.

A noite mais especial do ano pede 
uma decoração à altura. Invista em 
nossas árvores de Natal exclusivas, 
ideais para trazer o clima natalino para 
sua casa. As árvores D’Ville estão 
disponíveis em diversos tamanhos 
(página 12) para ornamentar seus  
ambientes com beleza e tradição.

Praticidade

Decoração

Fim de ano é tempo de mesa farta, 
preparada com carinho e requinte. 
Nas confraternizações, estão presentes 
as comidas natalinas, cercadas por 
acessórios como arranjos, pinhais e fitas, 
que ajudam a compor a mesa da ceia 
com elegância. Aposte na fita de cetim 
dourado (página 13) e surpreenda!

As ceias natalinas são sempre 
acompanhadas de bebidas especiais, 
que harmonizam com cada tipo de 
prato, trazendo o equilíbrio perfeito. 
Com o jogo de copos Bon Gourmet 
Allure (página 33), você vai servir deliciosos 
drinks e brindar bons momentos em 
família. Passe no Palato Casa e confira!

Gastronomia

Bebidas
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21 x 43cm und. 41 x 25cm und. 41 x 25cm und.

Bota 
Papai Noel 

Bota
Natalina 

Bota
Natalina 

R$19, 90 R$25, 90 R$25, 90

Símbolo típico do Natal,
a bota faz parte da decoração 
dos ambientes para esta noite 
tão especial.  Aposte neste 
modelo e complete sua 
ornamentação!

As crianças vão adorar este 
enfeite, para decorar as janelas 
ou a árvore de Natal. As botas 
são sempre uma ótima opção 
para envolver sua casa no clima 
natalino.

Ela faz parte da tradição 
natalina e vai bem em qualquer 
ambiente. Passe no Palato Casa 
e garanta esta linda bota, que 
vai deixar seu Natal muito mais 
alegre.
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Decorar a árvore é um dos momentos mais aguardados quando 
se aproxima a época natalina. Escolher as bolas, fitas, acessórios 
e tudo mais que a imaginação permitir, para dar aquele toque 
especial em nossas casas, é uma tradição que se repete todos 
os anos, sempre com um sabor diferente.
Da mesma forma que enfeitamos nossas árvores hoje, os povos 
antigos já faziam algo semelhante, pendurando ramos e folhas 
verdes em suas portas e janelas. Esse ritual era comum em diversas 
culturas e não se sabe, ao certo, quando teve início o hábito de 
decorar os pinheiros. Existem muitos registros sobre a origem 
da árvore de Natal, sempre remetendo a um símbolo divino, 
como uma forma de celebrar a fertilidade da natureza.
No Palato Casa, você encontra árvores de diversos tamanhos, 
para ornamentar de acordo com seu estilo. Elas ficam lindas 
enfeitadas e trazem o espírito natalino para sua casa, deixando 
seu Natal muito mais especial. Seja qual for o modelo de árvore 
de sua preferência, uma coisa todas têm em comum: elas só 
ficam completas com presentes! Por isso, estamos com a loja 
recheada de novidades para você garantir os melhores mimos 
para sua família e amigos. Aproveite!

Saiba tudo sobre 
essa tradição

Árvores
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Árvore
de Natal D’Ville

1,50m R$449,00

R$569,00

R$999,00

1 ,80m

R$2999,00

2,25m
3m
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Cetim dourado Glitter vermelhoGlitter vermelho

Fita 
Aramada

Jogo 
de Bolas

Jogo
de Bolas

R$15, 90 R$4, 99R$12 , 90

Arranjos, guirlandas e árvores 
ficam ainda mais bonitos com 
a presença de fitas de cetim, 
que trazem a sofisticação do 
dourado como tendência deste 
Natal. Aproveite!

Elas são os enfeites mais 
tradicionais da árvore de Natal 
e, decoradas com glitter, dão um 
brilho todo especial a esta noite 
tão esperada. Invista neste jogo 
de bolas e garanta uma linda 
decoração para sua casa!

Em uma proposta minimalista, 
para árvores de tamanho 
menor, escolha este jogo de 
bolas e garanta requinte 
e delicadeza aos seus ambientes 
na medida certa. Aproveite!
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Como escolher a decoração 
de Natal? Quais dicas você dá?

Natal é uma época de renovação. 
Para compor a decoração da casa,
deve-se levar em conta esse conceito, 
simbolizando os bons sentimentos, 
tão presentes nesse período, como 
alegria, amor e simplicidade. 
É interessante que arranjos, árvores
e mesa posta sigam o conceito pessoal 
que cada um tem do Natal.  

01.

Tendências de decoração
natalina

Rosa Piatti

Arquiteta
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A ceia, definitivamente, 
é um dos momentos mais 
aguardados. Como personalizar 
a decoração desse momento 
tão especial?

Árvores de Natal são tradição, 
mas você tem alguma dica pra 
quem quer ousar um pouco 
mais neste Natal?

O momento da ceia é especial em 
todas as famílias. Afinal, essa hora 
é marcada por boas energias e pelo 
desejo de compartilhar sentimentos 
puros e bons. Para ornamentar, 
é interessante unir criatividade 
e praticidade, já que o serviço deve 
ser facilitado nesse momento. Louças 
pintadas à mão e talheres dourados 
são tendência! Frutas secas e castanhas 
podem ajudar a compor essa decoração.

Minha mãe, também arquiteta, nunca 
usou pinheiro como árvore de Natal, 
acredita? Para inovar, podemos
sempre trazer elementos da nossa 
região e cultura, por isso, minha dica 
é deixar essa época com um toque 
nordestino, utilizando galhos secos 
ou uma estrutura de metal, trazendo, 
assim, personalização e requinte.

02. 03.
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Beleza e bom gosto
sempre à mesa

Cerâmicas
Para quem está procurando inspiração para 
a mesa da ceia, uma ótima pedida é passar no 
Palato Casa e conhecer as peças em cerâmica 
Luiz Salvador. São diversas opções de louças 
e acessórios decorados com temas natalinos 
que vão te ajudar a compor o cenário perfeito 
para essa noite tão especial: peças únicas, 
pintadas à mão, dão um tom de exclusividade 
e sofisticação ao seu Natal. Escolha a que mais 
combina com sua casa e capriche!
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Rena verde und.

Aposte nessa linda peça, 
ideal para acomodar castanhas, 
frutas secas e frios, garantindo 
mais beleza à sua mesa natalina.

Petisqueira

R$229,00 R$259,00

Rena Natal pinhas und.

As renas dão um toque 
superespecial a esta boleira, 
que vai fazer o maior sucesso  
na sua ceia. Aproveite!

Prato
para Bolo

R$369,00

Toile de jour vermelho und.

Um item de muito requinte
e bom gosto, para dar aquele 
clima à sua decoração de Natal 
e servir deliciosos pratos.

Travessa

R$249,00

Natal pinhas und.

Para acomodar seus frios, aposte 
neste prato com divisórias, que 
encanta pela beleza e delicadeza 
da pintura com motivos natalinos.

Prato
para Frios
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Inspiração 
As tradições de Natal 
pelo mundo

Está chegando aquela época tão aguardada, 
em que preparamos nossas casas e corações 
para receber o espírito natalino. Luzes, enfeites, 
árvores decoradas, presentes e uma mesa 
cuidadosamente arrumada para receber os 
convidados na noite da ceia: quando pensamos 
em Natal, parece tão natural imaginar tudo isso, 
mas sabia que em outros lugares do mundo 
as coisas podem ser bem diferentes? Na França, 
por exemplo, a ceia natalina é chamada de 
réveillon e, nesse momento, a família se reúne 
para uma refeição bem demorada, podendo 
levar até 6 horas. Em algumas regiões, inclusive, 
a tradição manda servir 13 sobremesas diferentes, 
representando Jesus e os 12 apóstolos. 
Na Austrália, as pessoas se reúnem para celebrar 
ao ar livre, fazendo um piquenique natalino na 
praia ou no campo. Já no Japão, curiosamente, 
a data foi transformada em uma celebração ao 
amor, parecido com o nosso Dia dos Namorados 

no Brasil. Na noite de Natal, os casais japoneses 
comemoram com um jantar romântico e trocam 
presentes. Interessante, né? Os italianos, por sua 
vez, gostam de uma ceia de Natal farta, que
inclui, além das carnes suínas e de aves, pratos 
com frutos do mar. Nos Estados Unidos, existe
a famosa tradição de enfeitar a casa com muitas 
luzes, bonecos de neve e árvores natalinas, só que, 
diferente daqui, lá os pinheiros são de verdade. 
A ceia dos americanos também é bem farta
e não se comemora no dia 24, e sim no dia 25. 
Os costumes e tradições são bem variados 
ao redor do mundo, mas uma coisa todos têm 
em comum: a alegria de se reunir para festejar. 
E você, como gosta de comemorar o seu Natal? 
Que tal se inspirar nas tradições desses países 
e inovar um pouco na ceia deste ano? Passe no 
Palato Casa, comece hoje mesmo os preparativos 
e tenha um feliz Natal!
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Fita
Aramada

Fita
de Tecido

Fita
de Tecido

R$19, 90 R$35, 90 R$54, 90

Para dar aquele toque especial 
na sua árvore natalina, invista 
nesta fita aramada e use sua 
criatividade para criar uma 
linda decoração.

Dentre os enfeites natalinos,
as fitas de tecido se destacam 
pela sua beleza, permitindo 
personalizar os ambientes com 
muito requinte.

Versátil e divertida, esta fita
decorativa vai fazer toda 
a diferença na composição
da árvore, deixando seu
Natal cheio de estilo.

Glitter Renas Ho Ho Ho
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Petiscos
Na noite de Natal é muito comum servir petiscos 
e frios antes da ceia começar. Queijos, presunto 
de parma, nozes e castanhas são opções sofisticadas, 
sem perder o toque tradicional, podendo vir acompanhadas 
de frutas, como uvas e figos. Você também pode servir
deliciosos canapés: torradinhas de pão italiano com geleia 
de damasco, patê de salmão e ovas de peixe são sempre 
uma boa pedida e vão surpreender os convidados, trazendo 
um toque de requinte para sua mesa.

Saiba como servir essa 
iguaria na ceia de Natal

Travessa 
Scalla 

R$89, 90

Estrela und.
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Fita
Aramada Guirlanda Berries

R$29, 90 R$19, 90 R$9, 99A partir de A partir de

Aposte nessa fita para 
dar aquele charme na 
ornamentação natalina 
e garanta um Natal 
inesquecível.

Decorar as portas de entrada 
com guirlandas é uma tradição 
que encanta seus convidados 
e deixa a casa muito mais 
aconchegante para esta noite 
tão especial.

Essas frutinhas são presença 
marcante na decoração 
natalina, desde a árvore até
os sofisticados arranjos de 
mesa. Use sua criatividade
e surpreenda neste Natal.
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de Presentes
Sugestões 

 Experimente a exclusividade

Quem não gosta de ser presenteado, 
não é? E, melhor ainda, é presentear 
alguém e perceber que acertou em cheio 
na escolha! Para não errar, nossa dica 
é ficar atenta aos gostos e preferências 
dos amigos e familiares. Peças versáteis 
para o dia a dia são sempre bem-vindas. 
Além da qualidade, sempre presente em 
nossa loja, você vai encontrar praticidade
e beleza na medida certa. São diversas 
opções para encantar quem você ama 
neste Natal. Confira!
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Inissia black

Vai um cafezinho aí? Leve para 
sua casa esta cafeteira compacta 
e eficiente e garanta café quentinho 
a qualquer hora. 

Cafeteira 
Nespresso

R$249,00
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Bonita, prática e compacta, ela 
é cheia de estilo e vai fazer o maior 
sucesso, tanto no quesito decoração 
quanto no preparo de deliciosos 
cafés, chás e outras bebidas.

Pop Plus

Cafeteira
3 Corações

R$399, 9 0 R$199,00
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Batedeira 
KitchenAid

Facas
Zwilling

Panela
Le Creuset
Signature oval 28cm2 peçasStand Onyx vermelha

Esta peça é perfeita para preparar 
um delicioso guisado que pede 
cortes mais longos. Para uma carne 
mais suculenta, a dica é manter 
a tampa fechada! 

Neste jogo você vai encontrar um 
combo perfeito: design alemão e 
praticidade! É ideal para compor sua 
bancada na hora de cortar carnes e 
legumes. 

Com design e performance cheios 
de personalidade, ela é ideal para 
incrementar os preparos do dia a dia 
ou fazer aquele delicioso bolo para 
a noite de Natal.

R$1690, 90R$349,00R$1799,00
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Durante todo o ano, a Trussardi  
está presente no Palato Casa,

e no período natalino não poderia 
ser diferente. Confira em nossa

loja itens exclusivos para presentear: 
a recém-chegada coleção 
de toalhas, os aromas para

ambientes e os nossos confortáveis
pijamas. Em cada peça, você encontra 

qualidade, bem-estar e requinte,
que vão deixar o seu Natal muito

mais aconchegante.
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Trussardi

Na nova coleção Trussardi, temos  
um destaque especial para as 
toalhas de praia: confeccionadas 
em 100% algodão, com toque 
aveludado, são perfeitas para 
proporcionar beleza e conforto 
neste verão.

Toalha
de praia

Leves e sofisticados, os pijamas 
Trussardi encantam pela praticidade 
e estão disponíveis no Palato Casa 
como uma excelente opção de 
presente. Possuem um ótimo 
caimento, sendo ideais para 
os momentos de descanso.

Trussardi
Pijama

A partir deR$119,00 R$219,00
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Jogo de Copos 
Bon Gourmet
Allure 6 und. 425ml

Sua mesa de Natal ficará completa 
com esse jogo de copos superprático 
e sofisticado, ideal para servir vários 
tipos de bebidas com requinte 
e bom gosto.

R$39, 90

Whisky 6 und. 300ml

Um bom copo de whisky 
é capaz de garantir uma melhor 
experiência em aroma e sabor. 
Aposte neste conjunto e aprecie 
seu drink favorito com muita 
elegância.

Jogo de Copos 
Bon Gourmet 

R$49, 90

Bom gosto e sofisticação estão 
presentes neste trio: uma ótima 
opção para presentear, que ajuda 
a compor ambientes e deixá-los
mais requintados.

Trio
de Vasos

R$349,00
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Noivos
O meu casamento foi a realização de um sonho.  
Passei cerca de 2 anos planejando todos os detalhes 
com a ajuda imprescindível da minha irmã, da minha 
mãe e do meu marido (noivo na época). Ser noiva Palato 
foi uma experiência incrível! Sempre fui bem atendida 
no Casa e recebia periodicamente a atualização da lista 
dos presentes, com todo cuidado e detalhamento.  
E, graças a Deus, tudo saiu além das nossas expectativas. 
Hoje posso dizer, de coração, que o dia do meu  
casamento foi o mais feliz e emocionante! Com a correria 
do casamento e da lua de mel ainda não tive tempo 
de terminar toda a decoração natalina, mas já pensei 
em alguns detalhes, como: o tipo da árvore, as cores 
e os enfeites para utilizar. Todo ano na minha família 
nos reunimos para comemorar o Natal, afinal, essa data 
representa o nascimento de Jesus e isso é motivo para 
celebrar junto das pessoas que mais amamos. Por isso, 
para a minha primeira ceia de Natal estou com uma 
expectativa muito boa, pois quero receber a família 
e comemorar no meu novo lar, com muita alegria 
e amor para já aguardarmos um 2020 perto da família 
que, se Deus quiser, irá crescer (rs!), com muita saúde 
e sucesso para todos nós! 

Danielle e Pedro se casaram
em 28 de setembro de 2019
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Edição e promoções válidas de 01/11/19 até 31/12/19

Imagens meramente ilustrativas.


