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A Muguet Home é uma marca de enxovais da serra gaúcha que está no 
mercado desde 2016 com uma proposta de enxoval diferenciado, que acompanha 
as tendências mundiais em decoração e comportamento. 

Utiliza matérias primas nobres, como os tecidos importados da Itália 
em 300 e 600 fios, os bordados sofisticados e os acabamentos.   

Entende que o luxo é representado por produtos artesanais 
concebidos com história, tradição e zelo.  

Nossa proposta é resgatar o carinho e o cuidado utilizado nos antigos 
enxovais. Entregando aos nossos clientes produtos artesanais que mantém vivos 
os métodos tradicionais de fabricação, que valorizam os detalhes e cada etapa 
do processo. 

A Muguet Home traz na sua essência toda a simbologia e a 
delicadeza da flor que lhe confere o nome. Os pequenos sinos desta 
florzinha branca e perfumada anunciam a chegada de uma marca que 
promete invadir os lares mais sofisticados com muita beleza, suavidade, 
conforto, exclusividade e aromas surpreendentes.  

Para a 39° Abup Home & Gift a Muguet Home lança a  nova coleção 
primavera / verão 2020 - BOTANICAL. São quatro linhas inspiradas na 
natureza e nas fibras naturais, Bonheur du Muguet, Natural, Botanical e 
Vanilla. Uma coleção inteira em linho e algodão, com estampa e bordados 
exclusivos, renda e crochê.  

As texturas das fibras naturais do verão trazem simplicidade e beleza 
natural para dentro de casa. Aproveite a energia do verão no aconchego de casa. 
Deixe a luz iluminar os interiores destacando as cores e texturas essenciais. Uma 
coleção com design intemporal, linhas limpas, refrescantes e sossegadas 
para uma perfeita pausa de verão. Um mundo de flores e plantas que traz 
energia e vitalidade para qualquer casa. Uma coleção que transmite conforto 
e aconchego através do charme da natureza. Um estilo de vida simples e 
gostoso que levará você a espaços oníricos. 




