
Pensando em um casal assim, 
veja o que o Pontofrio.com, que 

tambem adora um romance, 
escol heu para eles.

Romântico
Lista de Sugestao de Presentes para Noivos,

01
Aparelho de Jantar 

Porto 
Brasil 
sPring 

04
Conjunto de taças para Vinho Tinto

oxford 
Crystal

08
Bandeja para Café da Manhã na Cama 

Welf

09
 Potes para mantimentos

Bon 
gourmet

05
Adega

BrastemP 
31 garrafas

06
Saca-Rolhas 

Elétrico 

Cuisinart

02
Batedeira 

stand mixer 
KitChenaid 
PistaChe

03
Frigobar

BrastemP 
retrô

07

tramontina my 
lovely KitChen

Conjunto de Panelas

ro.mân.ti.co. adj (fr romantique) sm 1. Partidário da escola romântica. 2 Gênero romântico. 3 Pessoa com ares românticos. 
4 Aquilo que tem caráter romanesco. (Dicionário online Michaelis). Pessoas com ares românticos são aquelas que olham a 
vida com outros olhos, que desfrutam de filmes e poesia e valorizam os pequenos gestos, pois para ser romântico você não 
precisa dar 100 dúzias de rosas ou pedidos de casamento escrito nos céus, pelo contrário, ser romântico é conhecer tão 
bem a outra pessoa que se consegue surpreender com ações mais singelas, mas infinitamente significativas! Ser romântico 
também pode refletir no estilo e decoração da sua casa. Com formas mais arredondadas e até mesmo rococó, os românticos 
também adoram flores e estampas. As cores são uma mescla entre as mais claras e neutras com cores da natureza, proveni-
entes das flores e da folhagem verde. Além disso, pequenos itens de decoração, como pássaros de cerâmica e vasos do mes-
mo material, são peças chave no recanto dos românticos. Se você é noiva(o), padrinho, madrinha ou convidado, aproveite 
esse post com dicas de presentes em parceria com a lista de casamento do Pontofrio.com.

,
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10
Faqueiro

Wolff 
ZuriCh

18
Liquidificador

oster

15
Assadeira 

tramontina 
my lovely 
KitChen

11
Pratos de Sobremesa 

Wolff

14
Roupão

são  
Carlos

12
Porta Doces

Wolff

Buddemeyer 
rosa e aZul

16
Cobertores

17
Jogo de Toalha para Banho 

Buddemeyer

madritex 
ProvanCe 
florida e 
listrada

13
Almofadas 
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