
 

 

STRAUSS APRESENTA COLEÇÕES CLÁSSICAS  

E CONTEMPORÂNEAS DE LUXO 

 
 Os estilos clássico e contemporâneo caracterizam a coleção 2021 da 
Strauss, que novamente surpreende com coleções sofisticadas e exclusivas. Na 
Home, Gift & Têxtil, o mercado poderá conhecer novas peças em cristal de luxo, 
feitas de forma artesanal, e aparelhos de jantar na elegante Bone Porcelain, que 
une o branco translúcido dessa porcelana de espessura fina com decorações de 
excelente beleza e refinamento. 

 
 
TAÇA MARIA ANTONIETA 
 
Esta taça confeccionada pela Strauss é soprada e lapidada artesanalmente, 
onde o histórico é transmitido de geração em geração através dos tempos desde 
o início do século ll a.C. Produzida com o legítimo Cristal Chumbo 24% PbO, 
reflete uma beleza inconfundível, proporcionando completa harmonia com as 
bebidas a serem degustadas. 
São muitas as histórias extravagantes envolvendo a jovem rainha francesa, 
Maria Antonieta. Alguns mitos, outros fatos ainda hoje explorados em museus 
da França. Uma dessas histórias envolve a criação da taça Maria Antonieta, 
supostamente moldada no seio da jovem e que era a taça oficial para degustação 
de espumantes e champanhes no reino francês do século XVIII. Essa taça 
permite uma análise sensorial diferenciada, permitindo sentir a bebida em sua 
face, pois a “boca da taça”, por ser mais aberta, contribui para essa experiência 
sensorial única. A lapidação da taça Maria Antonieta traz ainda mais requinte à 
peça em traços suaves, porém imponentes, que destacam toda a sua beleza. 
 

 

 



 

COPO IPA 
 
Para apreciadores da cerveja IPA (Indian Pale Ale), que possui características 
aromáticas muito amplas, desde frutada a herbáceos e especiarias, dependendo 
do produtor, a Strauss desenvolveu um copo de cristal próprio. A peça possui a 
base com um bojo ondulado, permitindo a liberação dos aromas presentes na 
bebida, assim como a formação do creme (colarinho) persistente, garantindo 
uma boa cremosidade e carbonatação da cerveja. 
Esta taça confeccionada pela Strauss é tradicionalmente soprada e lapidada 
artesanalmente, onde o histórico é transmitido de geração em geração através 
dos tempos desde o início do século ll a.C. Produzida com o legítimo Cristal 
Chumbo 24% PbO, reflete uma beleza inconfundível, proporcionando completa 
harmonia com a cerveja a ser degustada. 
 

 
 
TAÇAS SÉPIA 
 
 A ação do tempo é fascinante e as lembranças nos envolvem em 
sentimentos profundos. Uma paleta de cores invernal inspirou a nova cor da 
Strauss, Sépia. Como uma fotografia do passado, a coleção é um convite para 
criar novas memórias. São taças e copos que evidenciam a busca por um estilo 
de vida mais pacífico e conectado ao mundo natural, sem a pressa do dia a dia, 
tranquilizando e elevando o estado de espírito dos ambientes.  
 O efeito dégradé representa as nuances do tempo e o trabalho artesanal 
é presente em cada detalhe da peça. A coleção é formada por taças para água, 
vinho e licor, copo long drink e copo on the rocks. 
 

 



 

 
APARELHO DE JANTAR DINASTY 
 
 Toda a delicadeza e a elegância da Strauss traduzidas em porcelanas. Na 
coleção Dinasty, a tradição das dinastias serviu de inspiração e, em uma mistura 
harmônica de detalhes em ouro e decoração clean, as peças remetem à nobreza 
através da leveza de traços finos. Uma graciosa combinação para encantar do 
almoço ao cafezinho.  
 A Bone Porcelain resgata técnicas milenares de produção e apresenta 
louças resistentes, de espessura afinada e branco translúcido. Características 
inconfundíveis da sofisticada porcelana Strauss. 
 Disponível nas composições de 18 peças, incluindo apenas os pratos 
rasos e fundos, e de 30 e 42 peças, incluindo também pratos de sobremesa e 
conjunto de chá e café.  
 
 

 

 
 
 
 
APARELHO DE JANTAR FIORI 
 
 A sofisticada Bone Porcelain da Strauss ganha um toque de cor na 
coleção Fiori. A atemporal estampa floral une-se ao branco translúcido desta 
porcelana de espessura fina e delicada. Essa é a proposta da coleção Fiori: 
evidenciar a graciosidade das flores combinadas ao laranja intenso e ramos em 
ouro, cujos traços orgânicos ultrapassam as abas e invadem o prato. Um 
aparelho de jantar alegre, mas delicado. Ideal para deixar a mesa ainda mais 
sofisticada.  
 Disponível nas composições de 18 peças, incluindo apenas os pratos 
rasos e fundos, e de 30 e 42 peças, incluindo também pratos de sobremesa e 
conjunto de chá e café.   



 

 
 
 
 
 
 
Sobre a Strauss 
 
A Strauss surgiu da tradição e imigração europeia que trouxe para a região do 
Vale Europeu, em Santa Catarina, o ofício e a arte de produzir o cristal artesanal 
à sopro. Rapidamente, a marca se transformou em uma das principais empresas 
de cristais finos e feitos à mão, o que elevou o Brasil à níveis internacionais neste 
segmento. A empresa é conhecida por suas peças com lapidação artesanal 
extremamente luxuosa. 
Desde dezembro de 2017, a Strauss passou a fazer parte do Grupo Oxford, 
pertencente à WPA, holding das três famílias fundadoras da WEG. Neste 
momento, é indispensável mencionar nosso respeito a história de tradição e 
nobreza no segmento de luxo da valiosíssima marca Strauss. Preservar estes 
valores e levar a confiança ao mercado de toda a seriedade do Grupo Oxford é 
o maior desejo da marca. Além de manter o método de fabricação artesanal de 
cristais, referência no mercado nacional e mundial dispõe agora de uma linha de 
porcelanas feitas com a delicada “Bone Porcelain”. Nobreza, tradição e 
elegância traduzidas em louças únicas.  
 
www.strauss.com.br  

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

