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

Bem-vinda ao Catálogo Especial de Mães! Aqui você vai

encontrar dicas de decoração, sugestões de presentes, ofertas 

e oportunidades especiais, além de uma receitinha deliciosa para 

surpreender sua mãe. Afinal de contas, falar em mãe nos remete 

à sensação de segurança, carinho, acolhimento. E, para ela, 

celebrar tudo isso é sempre o melhor presente!
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Bem-vindaà nossa casa
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Nesta época tão especial, em que se comemora o Dia das 
Mães, prepare-se para encontrar muitas novidades em 
nosso Catálogo. Opções imperdíveis de presentes, matérias 
exclusivas, produtos em promoção por toda a loja e dicas 
de decoração são alguns dos temas que traremos nas 
próximas páginas. São oportunidades incríveis, que vão 
deixar qualquer ambiente com um toque especial de 

“casa de mãe”: um sentimento gostoso de porto-seguro, 
de acolhimento, de conforto. Aquela sensação boa e 
aconchegante de estar em casa, igualzinho a um abraço 
de mãe. Aproveite nossas ofertas especiais e acerte na hora 
de presentear. Da lembrancinha ao superpresente, toda 
mãe é única e exclusiva e merece o melhor todos os dias.
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Dicas: opções perfeitas
presentearpara

Selecionamos produtos incríveis para 
você surpreender sua mãe com elegância  
e estilo. Conf ira nossas dicas de mimos 
especiais do Palato Casa, inspirados nas 
melhores tendências, e presenteie com 
muito amor!
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Que tal trazer mais praticidade para 
a rotina da sua mãe? Uma ótima dica 
de presente é a cafeteira 3 Corações 
Lov (página 9), ideal para as mamães 
que apreciam um bom cafezinho e 
adoram unir tecnologia e praticidade 
no dia a dia. Ela vai adorar a surpresa!

Para as mamães que não abrem mão 
do estilo na hora de decorar, uma ótima 
dica é presentear com um lindo potiche  
Wolff (página 21), muito charmoso para 
ornamentar mesas de centro ou laterais, 
estantes e aparadores. Com certeza 
vai dar um toque muito especial à casa 
da sua mãe!

Praticidade

Decoração

Dia das Mães é uma ocasião perfeita 
para estar à mesa com a família, 
recepcionando com carinho e celebrando 
com muita harmonia. Nesse ambiente 
gostoso e acolhedor, surpreenda sua 
mãe servindo uma deliciosa receita na 
travessa oval Le Creuset (página 12), um 
item sofisticado e cheio de estilo. Ela vai 
se encantar!

Para comemorações em família, nada 
melhor que servir uma mesa especial, 
não é mesmo? Neste Dia das Mães, 
o jogo de taças para champagne Strauss 
(página 27) é um superpresente que 
combina com essas ocasiões. Prepare 
deliciosos drinks, faça um brinde com 
ela e não esqueça: dê todo o carinho e 
amor que sua mãe merece!

Gastronomia

Recepção
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Pop Plus

Cafeteira
3 Corações

R$ 349,00

Com um design inovador, a Pop 
Plus traz mais praticidade para 
sua vida no preparo de cafés 
espressos, f iltrados, cappuccinos, 
chás e bebidas quentes.

R$ 199,00 R$ 399,00

Lov

Cafeteira
3 Corações

Compacta e cheia de estilo, 
a cafeteira Lov é sempre uma 
ótima opção para presentear ou 
para dar aquele toque especial 
na sua cozinha. Aproveite!

R$ 299,00

Daily branco

Liquidif icador
Philips 

R$ 119,00

Um item versátil e indispensável 
para o dia a dia da sua família: 
assim é o liquidif icador Daily, que 
une beleza e praticidade para 
garantir os melhores preparos.

R$ 99,90

12 garrafas

Adega
Electrolux

R$ 1 . 299,00

Com esta adega, você tem  
sof isticação e praticidade ao 
seu alcance, mantendo suas 
bebidas climatizadas em casa 
para degustar em momentos 
especiais.

R$ 999,00
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Celebrado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães é uma data que 
remete a carinho, afeto e muita felicidade. É o momento de reunir a família 
para comemorar com nossas mamães e demonstrar, mais do que todos os 
outros dias do ano, todo nosso amor por elas! Desde a antiguidade, já haviam 
relatos de festas para homenagear as mães, mas foi somente no século XX que 
esta data virou tradição em nossos calendários, inicialmente nos EUA e, em 
seguida, passando a ser comemorada de variadas formas ao redor do mundo,
cada país com suas próprias datas e costumes. As celebrações variam de 
cultura para cultura, mas o que todas têm em comum é o desejo de 
homenageá-las com muito carinho. No Brasil, costuma-se comemorar com 
uma reunião familiar, o tradicional almoço de Dia das Mães e muitos presentes, 
deixando-as sempre bastante emocionadas. No Palato Casa, você encontra  
diversas opções de mimos para surpreender sua mãe e tornar essa data ainda 
mais especial. Nossa loja está recheada de novidades para você garantir o 
melhor presente para ela, além de itens como jogos de louça, taças e peças 
decorativas para você dar um toque de requinte à mesa e preparar aquela 
comemoração inesquecível com toda a família. Aproveite!

Dia das Mães: 
uma tradição repleta de carinho
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Expresso azul 350ml

Caneca
Le Creuset

R$ 59, 90 R$ 269,00

Perfeita para servir aquele 
café espresso, esta caneca era 
o charme que faltava na sua  
cozinha. Feita com cerâmica 
Stoneware, é resistente e cheia 
de beleza e estilo.

R$ 35 ,90 R$ 189,00

Oval vermelha 24cm

Travessa
Le Creuset

Com a tecnologia das cerâmicas 
Le Creuset, esta travessa irá 
transformar o almoço ou jantar 
em família em um momento 
superespecial e cheio de estilo 
ao servir. 
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Inox classic 14 peças

Jogo de facas
KitchenAid

R$ 1 .490,00

R$ 2 .590,00

Quer cozinhar como um verdadeiro  
chef? Invista neste jogo de facas 
elegante e resistente, que oferece 
performance do corte e muito 
conforto durante o uso.

R$ 1 .049,00

R$ 1 .295,00

Mag Drive

L i q u i d i f i c a d o r 
KitchenAid

Além do design elegante e 
sof isticado, este liquidif icador 
possui um motor potente 
e desempenho extremamente 
preciso para todos os tipos de 
receitas. KitchenAid é garantia 
de qualidade e durabilidade. 
Garanta o seu.
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Se a mãe adora receber visitas 
em casa, qual seria o presente 
perfeito?

Se você fosse dar uma dica de 
presente para o Dia das Mães, 
qual seria um presente versátil 
e certeiro?

Acredito que toda mãe que adora 
receber visitas preza por uma mesa 
posta bem montada, então um jogo de 
porcelana pode fazer toda a diferença, 
imprimindo personalidade e estilo na 
hora de receber os amigos e familiares 
em qualquer ocasião.

As bonbonnières de cristal são ótimas 
escolhas, sejam para servir doces com 
estilo no cantinho do café, para guardar 
joias com charme na penteadeira 
ou mesmo para decorar uma mesa de 
centro com elegância.

02.01.

Dia das Mães:
Josi Vasco

Arquiteta

o presente perfeito
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E você, como mãe, qual 
presente gostaria de ganhar 
para sua casa?

E se ela faz aquele perf il que 
ama f icar em casa, cuidando 
de cada detalhe? Qual a dica?

Eu ficaria muito feliz em ganhar uma 
cafeteira de cápsulas, porque os modelos 
de hoje oferecem praticidade e 
versatilidade, além de serem peças de 
design moderno que complementam 
a decoração.

Pra quem ama ficar em casa, não há 
nada melhor do que um presente que 
possa tornar o dia a dia mais prático ou 
algo que traga mais aconchego ao lar. 
Então, eu apostaria em eletroportáteis que  
são superfuncionais ou em objetos de 
decoração, como vasos e almofadas para 
deixar a casa ainda mais acolhedora.

04.03.
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Tradição italiana em forma de luxo, a Trussardi 
surpreende com sua linha de difusores, aromas, 
toalhas e outros mimos para deixar seus ambientes 
mais perfumados e aconchegantes. Garanta conforto 
e requinte para sua casa, através de peças inspiradoras, 
que estão presentes em nosso dia a dia fazendo parte 
da composição e decoração de todos os cômodos. 
Os produtos Trussardi deixam tudo com um ar mais 
acolhedor e ajudam a compor ambientes mais 
dinâmicos na casa. Experimente!

Máximo conforto para sua casa
Trussardi:
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Trussardi 350ml

Difusor
de ambiente

Dê um toque elegante aos 
ambientes com este difusor, 
que traduz personalidade, 
sofisticação e frescor, perfumando
delicadamente a sua casa.

R$ 159,00

Trussardi 1L

Água
perfumada 

A água perfumada Trussardi 
dá um toque especial em 
qualquer local, com aroma 
envolvente que pode ser apli-
cado em cortinas, lençóis, toa-
lhas e roupas em geral.

R$ 64,90

Imperial, medieval e rose

Toalha lavabo
Trussardi

R$ 12 , 90

Adicione um toque de delicadeza 
e requinte ao seu lavabo com 
esta peça única, que garante  
ótima absorção e maciez em tecido 
100% algodão.

R$ 9,49

Buddemeyer

Toalha
de banho

R$ 59, 90

Experimente unir qualidade e 
conforto em sua casa. Com toque 
macio, a toalha Buddemeyer 
tem alto poder de absorção e vai 
deixar seu banheiro mais bonito 
e moderno.

R$ 39,90
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P A L A T O . C O M . B R
@palato24h

BAIXE O 
NOSSO
APP
Leia o código ao lado
com a câmera do seu
celular e baixe o nosso 
aplicativo!

Disponível no

Baixe
nosso app

Ative
a oferta

Informe
o CPF

1 2 3

Receba ofertas exclusivas 
nos produtos que você 
mais gosta! 

Participe e aproveite
ofertas exclusivas
Você gosta de decoração? Então venha fazer parte 
do Decorando, um clube de vantagens onde você 
se conecta com as últimas tendências e tem 
acesso a ofertas incríveis para renovar sua casa 
com muito estilo e sofisticação. Por aqui, você 
sempre vai encontrar novidades sobre decoração, 
referências de design, produtos incríveis e, claro,

descontos exclusivos para quem faz parte do clube. 
Incrível, né? Para participar, baixe o app, ative as 
ofertas e acesse os conteúdos do nosso blog.
E sabe o melhor de tudo? É grátis! Entre para
o clube Decorando e aproveite todas essas
vantagens para deixar sua casa ainda mais
especial!
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62ml com alça Vid Canton

Jogo de copos
Lyor 6 peças

Invista em um conjunto especial, 
perfeito para acompanhar os  
melhores momentos. Elegante 
e bonito, esse conjunto de 
copos vai encantar sua família. 

R$ 69, 90

172ml com alça Dublin

Jogo de copos
Lyor 6 peças

Com muita beleza, estilo e design 
arrojado, o jogo de copos Dublin 
é uma ótima opção para servir as 
suas visitas e para dar aquele toque 
charmoso que você desejava à sua 
cozinha.

R$ 19,90 R$ 29,90 

R$ 54,90

56cm inox

Bandeja Wolff
retangular Mirror

Com base espelhada, a bandeja 
Mirror valoriza os objetos expostos 
tanto na hora de servir os 
convidados como também para 
decorar seus ambientes. Garanta 
a sua!

63cm cores

Buquê
Hortência D’Vil le

Ideal para compor a decoração de 
arranjos florais e ornamentos da 
sua casa, este buquê oferece beleza 
e requinte em qualquer ambiente.

R$ 15,90 R$ 25,90 

R$ 49,90

R$ 699,00 R$ 599,00 

R$ 569,00

DECORANDOPREÇO DECORANDOPREÇO

DECORANDOPREÇO DECORANDOPREÇO
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19cm menu sobremesa

Prato Nadir
Duralex

R$ 11 , 90

R$ 39, 90

24cm menu raso

Prato Nadir
Duralex

Produzida com material de 
excelente qualidade, esta peça 
é indicada para as principais  
refeições do dia, unindo praticidade, 
resistência e muita elegância à 
mesa.

R$ 21 , 90 R$ 19,90

R$ 10,90

R$ 35,90

11cm Cristal Loui transparente

Potiche
Wolff

Um elegante potiche pode ser um 
grande diferencial na decoração. 
Aposte nesta peça, perfeita para 
qualquer ambiente que exige um 
pouco mais de requinte e para 
deixar sua casa mais bonita.

1,3L vidro Leaves

Jarra
Bon Gourmet

Ideal para servir os mais diversos 
tipos de bebida, esta elegante 
jarra irá agregar mais valor à sua 
casa, proporcionando praticidade e 
sof isticação ao seu dia a dia.

R$ 15,90

R$ 9,99

R$ 31,90 

Este prato de sobremesa da mais 
alta qualidade vai dar um toque 
de requinte e modernidade às 
suas refeições, surpreendendo 
seus convidados.

R$ 9, 99 R$ 8,99

R$ 7,99
DECORANDOPREÇO DECORANDOPREÇO

DECORANDOPREÇO DECORANDOPREÇO
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Sobremesaespecial:
Ingredientes:
• 1 lata de creme de leite
• 200g de chocolate meio amargo picado
• 3 claras
• 3 colheres de sopa de açúcar

Em uma panela em banho-maria, aqueça o creme de leite. Adicione 
o chocolate meio amargo picado e mexa até obter uma mistura 
homogênea. Reserve. Em outra panela, misture bem o açúcar com 
as claras e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar por cerca de 3 minutos. 
Para não cozinhar, tire a panela do fogo por alguns instantes a cada 
minuto, continuando a mexer. Coloque essa mistura em uma batedeira e bata 
por 5 minutos ou até dobrar de volume. Em seguida, misture delicadamente 
ao creme de chocolate. Coloque em taças e leve à geladeira por 3 horas. 
Decore com chantilly, frutas vermelhas ou raspas de chocolate. Essa receita 
clássica e deliciosa é sucesso garantido com as mamães. Aproveite!

Receita de mousse
de chocolate
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6 und. Chiant Class

Jogo de taças
Strauss

Garantia de beleza e bom gosto, 
este jogo de taças é produzido 
com material de excelente 
qualidade e impressiona nos 
momentos mais especiais da 
vida.

6 und. Cerveja Catarininha

Jogo de copos
Strauss

Aposte nessa linha especial 
de copos para cerveja, que 
vai proporcionar as melhores  
experiências nos bons momentos 
entre amigos.

R$ 399,00 R$ 229,00R$ 349,00 R$ 199,00

R$ 269,00 R$ 99,90
DECORANDOPREÇO DECORANDOPREÇO
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18 und. Cristal Liso

Jogo de taças
Strauss

Feitas à mão, com material da 
mais alta qualidade, as peças 
Strauss são verdadeiras obras 
de arte, oferecendo requinte 
e elegância na hora de servir.

6 und. Cristal Champagne

Jogo de taças
Strauss

Brinde bons momentos com 
esse conjunto de taças para 
champagne, que encanta  
unindo beleza, tradição e 
tecnologia em sua mesa. 
Tim tim!

R$ 729,00 R$ 329,00R$ 599,00 R$ 289,00

R$ 499,00 R$ 249,00

DECORANDOPREÇO DECORANDOPREÇO
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CA DA  VE Z  M A I S  CO N E CTA D O  CO M  A  S UA  CA S A
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O mundo mudou. Hoje, a tecnologia conecta pessoas 
e traz mais agilidade e praticidade nas compras  
on-line. O Palato acompanha essas mudanças e oferece 
ofertas e produtos superespeciais para você comprar 
a qualquer momento, em qualquer lugar. Estamos 
presentes em várias plataformas, como blog, instagram 
e app, além da nossa loja virtual, onde você pode garantir 
os itens de decoração que tanto ama para compor sua 
casa e uma grande variedade de produtos do nosso 
supermercado. Faça suas compras on-line, com muito 
mais comodidade, através do nosso e-commerce. 
O Palato oferece para você um mundo de novidades 
em apenas um clique!

E-commerce
Visite nossa loja on-line e aproveite



2 8

Sugestões
de Presentes

Experimente a exclusividade

Nossas mães merecem ser homenageadas todos os dias. 
Mas no Dia das Mães, temos a oportunidade de presenteá-las  
de uma forma ainda mais especial. No Palato Casa, são 
muitas as opções, por isso selecionamos sugestões de 
presentes bonitos e versáteis que vão encantar sua mãe. 
Do clássico ao moderno, temos dicas para todos os estilos 
e personalidades dessas fortes mulheres, que vão facilitar 
a sua escolha. Inspire-se!
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Luminárias e pendentes deixam qualquer espaço mais bonito e aconchegante. Com 
diferentes desenhos, tamanhos e formatos, eles são peças indispensáveis na decoração 
dos seus ambientes. Neste mês, você encontra no Palato Casa toda a linha de pendentes 
e luminárias Mart com 50% de desconto para deixa a iluminação da sua residência 
completa e cheia de estilo. Confira!

Tudo com 50% de desconto

Pendentes
e luminárias Mart

Madeira e metal

Luminária
Mart

Essencial para compor a decoração 
da sua casa, esta luminária, 
confeccionada em madeira 
e metal, apresenta design 
exclusivo e se destaca pela 
beleza e qualidade.

Aço e cobre

Luminária
Mart

Com design inovador, a luminária de 
aço e cobre traz um novo conceito 
em iluminação, conferindo um 
toque aconchegante e moderno 
a qualquer ambiente.

R$ 549,00 R$ 999,00R$ 274, 50 R$ 499,00
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Crital Murano marrom

Cachepô
São Marcos

Este cachepô se tornou 
objeto de desejo pelas suas 
características únicas: os 
detalhes, formas e cores trazem 
requinte para a decoração e se 
destacam pela beleza.

Cristal Murano preto

Vaso
São Marcos

Aposte nessa peça coringa 
e leve a tradição do cristal 
Murano para sua casa. Perfeita 
para decorar os mais diversos 
ambientes ou presentear com 
classe e sof isticação.

R$ 829,00 R$ 929,00R$ 663,90 R$ 650,99
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Mãe:a melhor amigada noiva
A relação entre mãe e filha é algo único, repleto de carinho 
e amor incondicional. Desde a infância até os momentos  
marcantes da vida adulta, elas são presença constante na vida 
uma da outra, através de conselhos, sorrisos, abraços e muita  
sintonia. Por isso, durante o planejamento do casamento, 
a mãe da noiva tem um papel muito importante, oferecendo  
o apoio e a tranquilidade que sua filha precisa neste momento 
tão especial.
Entre as grandes alegrias da vida da mãe, está o momento 
de casar uma filha. Da idealização da festa até a tão sonhada 
cerimônia, ela está sempre ali, acompanhando e ajudando 
em cada detalhe para que tudo esteja perfeito. É muito 
comum ver as noivas Palato acompanhadas de suas mães 
na loja, ajudando a organizar os preparativos. São momentos 
de entrega, alegria e cumplicidade que só quem vive é capaz 
de compreender.
Na hora de buscar o vestido de casamento perfeito, de entrar 
em contato com fornecedores, de elaborar a lista de convidados 
ou de escolher as bebidas e as delícias do buffet, uma opinião 
sincera conta muito. São muitas as tarefas a cumprir e nada 
melhor do que contar com ela nessa viagem fascinante.
Sempre pronta a acolher com dicas e gestos de apoio, a mãe 
da noiva tem a palavra ideal para deixar a filha mais confiante e 
tranquila. Seja no antes, durante ou depois dos preparativos 
para o grande dia, o toque materno é fundamental e deixa 
o coração da noiva transbordando de felicidade!
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Edição e promoções válidas de 15/04/2020 a 31/05/2020. 
Imagens meramente ilustrativas.


