Obtenha esta
fantástica Casa
POR APENAS

39,95€*
*Estrutura da casa

E decore o
interior com
os móveis
e acessórios da
coleção

M onte e decore a casa de bonecas dos

seus sonhos, uma assombrosa mansão de
estilo vitoriano decorada com requintados
móveis e acessórios em miniatura.

Uma casa vitoriana
transformada
em obra de arte.

Móveis e acessórios artesanais
de primeira qualidade.

Fachada com três

aberturas e telhado
com águas-furtadas.

DESFRUTE DE UMA CASA
DE BONECAS DE SONHO
Uma espetacular casa em miniatura
decorada em estilo vitoriano. Com as
paredes forradas a papel, soalhos
luxuosamente decorados, e janelas
com batentes e vidros quadrados.

Soalho que reproduz
o parquet com
lamelas de madeira
em espinha.

Janelas com batentes
e vidros quadrados.

Papéis pintados de qualidade
com um desenho exclusivo
para cada divisão.

Casa de banho
e cozinha com
imitação de
azulejos antigos.

FÁCIL
DE MONTAR
Montagem fácil e rápida, com peças que
encaixam sem necessidade de ferramentas nem
parafusos, acoplando-as umas às outras.
Os soalhos
e as paredes são
entregues pintados
e forrados
a papel

ENTRE E DESCUBRA TODOS
OS SEGREDOS E PORMENORES
DECORATIVOS
Uma mansão com belas

miniaturas, fiéis reproduções
de móveis vitorianos em todas
as divisões e uma cuidadíssima
decoração interior.

O quarto principal

O quarto das crianças

Réplicas
à escala dos
móveis de época
realizadas com
materiais
nobres

A sala

A casa de banho

A sala de jantar

A cozinha

AS DIVISÕES

E sta casa reproduz cada uma das divisões de uma luxuosa

mansão vitoriana. Todas as divisões são decoradas com todo o
luxo de pormenores e com os objetos, móveis e roupas da época.

A MANSÃO
VITORIANA

OS MÓVEIS
MAIS ELEGANTES

O quarto das crianças

As crianças, educadas com estilo e disciplina, dispõem
de um quarto à sua medida decorado com cores claras
e móveis criados de propósito para elas. Os brinquedos
dão vida ao quarto.

O quarto principal

Todas as divisões da casa são decoradas com peças de requintando

trabalho em madeira e materiais nobres pelos melhores artesãos da
miniatura. Todas elas reproduzem com delicado pormenor e grande
fidelidade os variados estilos que marcaram a decoração da época vitoriana.

A casa de banho

Nas divisões privadas dos donos da casa não pode
faltar uma cama grande, o roupeiro e o toucador para
a senhora se arranjar.

Mesa da cozinha

Qualquer mansão conta com uma casa
de banho completa, com uma banheira
e sanita fechada. É decorada com
toalheiro, espelho e azulejos brancos
com sanefas.

Na cozinha, a mesa de madeira funciona
como acessório de trabalho do serviço e como
mesa onde come o pessoal. As almofadas das
cadeiras, comodamente acolchoadas, condizem
com o folho do lava-louça.

Berço do bebé

O dossel de tule
embala o bebé no
seu pequeno leito de
madeira pintada que
oscila ao ritmo
das canções de
embalar.

Banheira

Sofá

O sofá que preside à sala da casa
é de estilo rococó, com espaldar
lobulado. As suas quatro pernas
são ligeiramente cabriolé, ou
seja levemente curvadas, e está
estofado.

A sala

No primeiro andar está a sala, a
divisão mais rica e melhor mobilada,
com sofás, um piano e luxuosos
objetos decorativos. A decoração da
sala, onde se recebem as visitas, é o
reflexo da riqueza do proprietário.

A sala de jantar

Vitrina

A mesa e as cadeiras de mogno
dominam a sala de jantar
onde, ao calor da lareira,
se tomam as refeições.
É indispensável um luxuoso
aparador com vitrina em cujo
interior se expõe um bom
serviço de porcelana.

A cozinha

É a divisão reservada ao
serviço doméstico, onde se
preparam todas as refeições
servidas na casa com utensílios
de cobre e fogão a carvão.
Se por algum motivo for necessário trocar algum dos artigos apresentados, os editores comprometem-se
a substituí-lo por outro de qualidade e interesse semelhantes ao inicialmente proposto.

Cama georgiana

A cabeceira, cortada em curva e centrada à volta de um
varão torneado, embeleza a cama forrada com colcha e
almofadões de rendas a condizer.

O aparador com
vitrina não deve
faltar na sala de
jantar vitoriana.
Nele são expostas as
porcelanas, as louças
finas de inspiração
chinesa e as peças
de vidro e cristal.

As banheiras da mansões
vitorianas têm torneiras e
pés dourados e ostentam
uma bela decoração lateral
a condizer com os restantes
sanitários da divisão.

A OBRA
EDITORIAL

A oficina

Algumas ideias divertidas que
permitem criar novas peças para
a sua casinha de bonecas.

P elas páginas desta obra editorial desfilam algumas das mais belas casas

de bonecas do mundo, fotografadas e comentadas, bem como os seus
móveis e acessórios. Além disso, os fascículos apresentam as personagens
clássicas da era vitoriana e uma seleção de ideias para decorar a sua
casa de bonecas.

Guias de montagem completos e
explicações claras e pormenorizadas.

A casa vitoriana

Esta secção explica a distribuição das
residências vitorianas e de cada uma
das suas divisões: cozinha, sala, quarto,
casa de banho, etc.

Ambientes em miniatura

Uma visita guiada pelas divisões com maior
encanto da história dos brinquedos em
miniatura: lojas, salas, cozinhas, etc., com
a presença de alguns dos seus habitantes.

O mobiliário

Uma descrição completa de
cada ambiente, com os objetos
que o caracterizavam.

O DVD
INTERATIVO

Por estas páginas desfilarão os móveis
mais belos alguma vez criados para uma
casa de bonecas, assim como os grandes
estilos da história.
As melhores peças de cada divisão
fotografadas com todo o pormenor.
Dá-se informação sobre a origem, os
tipos e os estilos de cada móvel.

As personagens

Uma autêntica galeria de retratos
das personagens mais características
da época vitoriana, com os seus
trajos, acessórios e costumes sociais.
Historietas e peculiaridades
da vida das personagens, bem
como as circunstâncias que
influenciaram as suas vidas.

Juntamente com a primeira entrega
de acessórios da coleção, receberá
um DVD que o ajudará a montar
e decorar a sua casa.
O DVD contém:
• Uma visita virtual a cada divisão
para poder apreciar como serão
todos os pormenores da sua casa.
• Um guia de montagem da casa que
mostra como é fácil montá-la em
menos de meia hora.
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Em cada página aparece um mini-estudo
do papel que as peças desempenham na
respetiva divisão.

GUIA DE MONTAGEM

OBTENHA A CASA DOS SEUS SONHOS

E DECORE-A SEMANA A SEMANA

Se desejar, pode obter a Casa de Bonecas pintada e forrada com papel
de parede e com magníficos acabamentos a um preço muito especial.
Muito fácil de montar! O DVD da primeira entrega com ajuda passo-a-passo.

COMECE A DECORAR A SUA CASA
DE BONECAS COM OS MÓVEIS
E ACESSÓRIOS DE ÉPOCA
Semanalmente nas bancas poderá adquirir
uma nova entrega para decorar a sua mansão
com belas miniaturas.

Obtenha esta
fantástica Casa
POR APENAS

39,95€

*

*Estrutura da casa

Móveis e acessórios de primeira qualidade para dar cor à sua Casa de Bonecas.
Desde pequenos pormenores, como o frasco de perfume do toucador ou
os livros da biblioteca, até à elegância da lareira, a sobriedade do sofá
ou a nobreza da mesa da sala de jantar.

Próxima entrega
ENTREGA

N.º 2

Fascículo + A Vitrina

2

Por apenas

3,95€
www.colecaocasadebonecas.pt
Quinzenalmente uma nova entrega nas bancas
Constituição da Coleção: 70 fascículos + 70 gadgets + 2 arquivadores de fascículos grátis. Periodicidade Semanal. Início da distribuição: Setembro de 2016. Duração da coleção: 16 meses. PVP 1ª entrega 1,95€ Cont.
(PVP do fascículo 1,39€; PVP do objeto colecionável 0,56€), PVP 2ª entrega 3,95€ Cont. (PVP do fascículo 2,81€; PVP do objeto colecionável 1,14€), PVP restantes entregas 6,95€ Cont. (PVP do fascículo 4,95€;
PVP do objeto colecionável 2,00€). Preço total da coleção 478,5€ Cont. (IVA incluído). O objeto colecionável não pode ser vendido em separado. A Estructura da casa é fornecida por encomenda, mediante mecânica
descrita na caderneta incluída na 1ª entrega e pagamento de 39,95€ Cont. (IVA incluído 23%). Data límite de encomenda 31 de março de 2017. Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. A editora
reserva-se o direito de alterar a sequência das entregas da obra.

