
                                                                                                                                 
 

 
STRAUSS - CLÁSSICOS E ATEMPORAIS 

 

Encantamento e sofisticação na nova coleção Strauss, verdadeiros clássicos do universo de cristais 

 

São Paulo, fevereiro de 2020 - A Strauss, conceituada e tradicional empresa fabricante de cristais – 

lançará novas coleções de copos e taças na feira ABUP, evento que acontece em São Paulo, entre os 

dias 14 e 17 de fevereiro, direcionado aos lojistas e profissionais das áreas de decoração e utilidades 

domésticas. 

 

Seus clássicos cristais finos e reconhecidos pelas lapidações extremamente luxuosas marcarão presença 

no evento. Dentre as linhas de produtos apresentados estão os Clássicos, Overlay, Sommelier e Bar, 

peças de beleza e de traços inesquecíveis. 

 

A linha Clássicos, composta por cristais translúcidos, apresenta peças que atravessam gerações. A 

diversidade de formatos se une a lapidações que transbordam elegância. Nessa linha é possível 

encontrar taças para vinho tinto, vinho branco, licor, champagne, copos para bebidas on the rocks, água 

e sucos. 

 

 

Copo on the rocks 

 

Long drink e on the rocks são lançados em um irreverente formato, a linha 131, peças levemente 

sinuosas. Além das queridinhas lapidações já conhecidas do público, duas novidades vêm para encantar 

ainda mais. Disponível na linha Clássicos e nas cores Overlay da Strauss.  

 



                                                                                                                                 
 

 

Copo modelo 131 – lançamento. Lapidação 69 já conhecida em outras peças da marca 

 

O abacaxi, figura que não tem deixado a cena há algum tempo, vem para dar um toque tropical a um 

modelo de copos já consagrado. A lapidação 156 está disponível nos copos long drink e on the rocks. 

 

 
Lapidação 156 – lançamento da Strauss 

 

São muitas as histórias envolvendo a jovem rainha francesa, Maria Antonieta. Alguns mitos, outros fatos 

ainda hoje explorados em museus da França. Uma dessas histórias envolve a criação desse modelo de 

taça, supostamente moldada no seio de Maria Antonieta.  

 

 

Taça Maria Antonieta  

 

Toda a complexidade de aromas e sabores de um bom whisky merece ser apreciada de maneira especial. 

O copo Single Malt possui um suporte na parte de baixo, para ser segurado durante a degustação. Sua 

boca mais fechada direciona os aromas para o olfato e a transparência do cristal oferece a apreciação 

visual perfeita. 

 



                                                                                                                                 
 

 

Copo Single Malt 

 

Encantamento e sofisticação apresentados também com esse conjunto para presente em embalagem 

especial. Duplas de taças de champagne no modelo 237 em diversas cores são um sucesso para datas 

especiais. A clássica bandeja de taças de licor em overlay ganha agora uma curadoria especial da Strauss. 

São diversos modelos de taças e lapidações em 6 cores distintas para montar uma bandeja diversa e 

requintada.    

 

       

        Conjunto duas taças Champagne overlay                                                  Conjunto seis taças de licor overlay 

 

A linha Sommelier atende aos mais rígidos padrões e exigências em termos de degustação de vinhos. 

Durante a feira, a Strauss disponibilizará um Sommelier em seu espaço para ministrar degustações e 

apresentar as peculiaridades das peças. Por fim, os produtos da linha Bar trazem taças e copos para as 

melhores experiências sensoriais com drinks, cervejas, destilados, cachaças e não alcoólicos.   

 

 
Taças Sommelier Strauss 

 

 

 



                                                                                                                                 
 

SOBRE A STRAUSS 

A Strauss nasceu na região conhecida como Vale Europeu, localizada em Santa Catarina. Uma localidade 

formada por cidades com colonização europeia que ainda guardam características e tradições marcantes 

dos países desse continente. Uma dessas tradições é a fabricação artesanal do cristal a sopro. Surgida 

nesse cenário, a Strauss rapidamente se transformou em uma das principais marcas de cristais finos e 

feitos à mão, o que elevou o Brasil a níveis internacionais nesse segmento. Desde dezembro de 2017, 

passou a fazer parte do Grupo Oxford. Todo o método de fabricação artesanal dos cristais Strauss 

continua o mesmo, assim como seus produtos únicos, referências no mercado nacional e mundial.  

Onde encontrar:  

http://www.strauss.com.br/ 

https://www.instagram.com/straussoficial  

https://www.facebook.com/OficialStrauss/ 

http://www.strauss.com.br/
https://www.instagram.com/straussoficial
https://www.facebook.com/OficialStrauss/

