
Lista de Sugestao de presentes para noivos

Pensando em um casal assim, 
veja o que o Pontofrio.com, que 
tambem adora uma tecnologia, 

escol heu para eles.

O casal Moderninho é aquele que adora uma tecnologia! Estão sempre por dentro das 
principais tendências do mundo e da moda e o que é novidade para alguns, para eles 
chega a ser assunto do passado. Vivem em busca de inovação, praticidade e rapidez. 
Quando viajam, sempre trazem produtos novos e não ficam mais do que dois anos sem 
trocar o celular pelo modelo novo. Seus lugares favoritos? Estados Unidos e Japão! 

 Lista de Sugestao de Presentes para Noivos

Moderninhos

Blu-Ray

08

Dock Station

04

Chromecast

09

Home Theater 

02
Projetor- Benq

03

Tablets

07

Câmeras fotográficas

05

Nikon D3200 GoPro

Duas TVs

01

TV Quarto:
Philps 50”

TV Sala:
Samsung  65” Curve

Ar condicionado

06
Samsung 
Inverter

clique nos produtos para ser redirecionado  para o site

Se identif icou? 
Aproveite para ver o que 
o Pontofrio.com escol heu 

para gente!

Gourmet

06
Moedores

10
Forno de Micro-ondas

12
Conjunto de Taças 

09
Coifa de Parede  

01
Fogão

Lofra Tecno 
com Grill e
Churrasqueira

04
Mixer de Mão

KitchenAid

02
Máquina de café

Nespresso 
Titanium 

05
Centrífuga 

Cuisinart 

07
Liquidificador 

Hamilton 
Beach Digital

08
Refrigerador 

French Door 
Samsung 

Cada casal tem o seu estilo, sua mania e claro o seu jeito de ser! Pensando nisso, as listas sugestivas do  
Pontofrio.com ajudam os noivas a escolher o que mais combina com a casa de cada um! Agora é a vez dos 
noivos Gourmet. Aqueles que adoram cozinhar e o maior investimento de sua casa é a cozinha! Que televisão 
nova que nada, o que eles mais querem é um fogão top, uma máquina de lavar louças, geladeiras que caibam 
tudo e claro, lindos jogos de panela! Suas viagens são sempre voltadas à gastronomia e variam desde a clássi-
ca comida de Portugal e Itália até a interessante e exótica Ásia com seus temperos e sabores característicos.

clique nos produtos para ser redirecionado para p site

04
Processador de Alimentos

KitchenAid

11
Adega de Vinho 

13
Conjunto Travessas 

http://www.pontofrio.com.br/
http://www.pontofrio.com.br/Eletroportateis/moedoreseraladoreseletricos/?Filtro=C73_C2987&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/Eletrodomesticos/FornodeMicroondas/?Filtro=C13_C21&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/copos/Tacas/?Filtro=C371_C409_C498_M401&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/Eletrodomesticos/Coifas/?Filtro=C13_C23&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/Eletrodomesticos/Fogoes/Piso5Bocas/?Filtro=C13_C19_C161&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/Eletroportateis/Mixer/?Filtro=C73_C85&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/Eletroportateis/Cafeteiras/CafeteiraNespresso/?Filtro=C73_C77_C997&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/Eletroportateis/Centrifugas/?Filtro=C73_C83&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/Eletroportateis/LiquidificadoreseAcessorios/Liquidificadores/?Filtro=C73_C821_C74&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/Eletrodomesticos/Refrigeradores/?Filtro=C13_C14&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/Eletroportateis/ProcessadordeAlimentos/?Filtro=C73_C86&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/Eletrodomesticos/AdegadeVinhos/?Filtro=C13_C16&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/BaixelaseTravessas/Travessas/?Filtro=C371_C386_C491&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post


15
Conjunto de Formas 

17
Faca para Fatiar 

19
Conjunto p/ Molho 

14
Faqueiro 

16
Conjunto de Facas 

18
Assadeira em Pedra Sabão 

21
Bistequeira

24
Conjunto cozi pasta 

22
Conjunto de Panelas

20
Panela Tramontina Design Collection Cobre 

23
Aparelho Jantar

vestidadenoiva.com.br

http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/FormaseAssadeiras/?Filtro=C371_C387&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/Faqueiros/Facas/?Filtro=C371_C373_C597&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/BaixelaseTravessas/Baixelas/?Filtro=C371_C386_C488&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/Faqueiros/Ate130pecas/?Filtro=C371_C373_C380&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/Faqueiros/Facas/?Filtro=C371_C373_C597&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/FormaseAssadeiras/?Filtro=C371_C387&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/Panelas/Avulsas/?Filtro=C371_C374_C382&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/Panelas/Avulsas/?Filtro=C371_C374_C382&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/Panelas/conjuntodepanelas/?Filtro=C371_C374_C381&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/Panelas/Avulsas/?Filtro=C371_C374_C382&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://www.pontofrio.com.br/UtilidadesDomesticas/AparelhosdeJantar/?Filtro=C371_C372&utm_source=blogVestidadeNoiva&utm_medium=post&utm_campaign=post
http://vestidadenoiva.com/

