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PROJETOS

Bracelete produzido para cliente, dando início a uma linha de produção de outros
produtos, como as abotoaduras com a logomarca el da empresa:

Todos projetos são
estudados por uma equipe
altamente qualicada, que
desenvolve novas linhas
com suas particularidades
especícas para atender
uma demanda de clientes
que precisa de joias
customizadas que carão
eternizadas em suas
lembranças.
“Conte conosco”!
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TENDÊNCIAS DE MODA

foto divulgação internet

foto divulgação internet
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TENDÊNCIAS DE MODA
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Tecnologia de Joalheria Internacional
Coleção Fiji, com formas orgânicas e os links geométricos, vai causar frisson na mulher
contemporânea que adora a versatilidade. Essa joia pode ser customizada de
acordo com o look, e porque não dizer com o seu estado de espírito. Inovamos e
trouxemos o que se tem de mais versátil em joalheria.
Imagine você, a possibilidade de ter uma joia que pode se transformar em 5/6 joias
diferentes sem ter que complementar com nada. Imaginou? Pois foi isso que a Benne
Fatto preparou para você. Iniciamos com esse brinco da coleção Fiji, você pode ter
desde um brinco botão para usar no dia a dia, ou um brinco médio para usar em um
coquetel e ainda que quebra ter um pendente oral maravilhoso para compor.
Monte a sua versão e pronto!!!

Para chegar neste nível, a Benne Fatto desenvolveu uma tecnologia única de
encaixes e sistemas que permitem que os pinos quem embutidos, sendo que os
mesmos links trazem mobilidade e acabamento perfeito para a joia.
Luxo e tecnologia de ponta dentro do seu porta-joias!
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INÉDITO – A BENNE FATTO é a primeira

Essa tecnologia oferece excelente

empresa a trabalhar com HyCeram® no

resistência e durabilidade, além de

Brasil. Classicamos esse acontecimento

proporcionar características fascinantes

inovador, isto porque o fundador da marca

em pigmentação de detalhes aplicados

vive em constante busca por novidades do

em relógios, joias, instrumentos de escrita e

setor e também por dar abertura e

acessórios. Inclusive a HyCeram® é muito

acreditar na importância de novas

usada na alta relojoaria, para dar

tecnologias.

luminiscência aos index dos relógios.

A HyCeram® oferece uma plataforma

A utilização dessa nova técnica possibilita

para adicionar detalhes às peças,

qualidade compatível com as grandes

contando com uma extensa gama de

grifes internacionais. Tais novidades, logo

cores, desde tons opacos, translúcidos,

serão encontradas nas joias desenvolvidas

perolados e com efeito uorescente.

pela Benne Fatto.
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