


Ornare palavra ital iana que signif ica 

embelezar,  enfeitar e ornar,  é o tema usado 

para apresentar a l inha de acessórios, 

os lenços e mini lenços da nova coleção 

Trussardi .  Estampas imponentes e versáteis 

capazes de transformar o astral do look.

 

A essência da marca é traduzida em três 

característ icas:  Desenhos traçados à mão, 

evidenciando a original idade. Estamparia 

digital ,  tecnologia que reproduz a r iqueza 

da arte em efeitos de cores e traços. Tecido 

com toque del icado e caimento perfeito para 

adornar. 

COLLEZIONE 
ORNARE



SELVAGGIO

VANDAS

FIORI DELLA VITA

FIORI DELICATI

ESSENZA TRUSSARDI

XALE CRISTINA
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A estampa animal print se faz presente nos desenhos 

e formas que a torna atemporal e marcante, trazendo 

expressividade e valorizando esti los desde o clássico 

até o mais sofist icado. A combinação das correntes 

com o arabesco em tons de dourado se destacam, 

trazendo a beleza de um look original .  

SELVAGGIO

Lenço

100% Viscose

90cm x 90cm

Ciclo: 3488782

Cód: 7909156 48879 9

Mini Lenço

100% Viscose

37cm x 37cm

Ciclo: 3488625

Cód: 7909156 48863 8





A flor Vanda revela-se cheia de detalhes e degradês em 

cores, traduzindo personal idade. Borboletas e abelhas 

dão forma aos broches cravados com pedrarias especiais , 

inspirados na luxuosa joalheria ital iana. Unidos ao fundo 

do monograma da marca, criam harmonia exaltando 

elegância,  autoridade, luxo e poder.   

VANDAS

Lenço

100% Viscose

90cm x 90cm

Ciclo: 3488706

Cód: 7909156 48871 3

Mini Lenço

100% Viscose

37cm x 37cm

Ciclo: 3488528

Cód: 7909156 48853 9





Mudar padrões e atitudes, estar no presente. 

Toda consciência é unicamente baseada 

na geometria sagrada. A estampa deste 

lenço traz cores, formas e elementos que 

representam a f lor da vida através das 

f lores e folhagens abstratas. Uma verdadeira 

expressão visual das conexões para o tempo 

e o espaço. 

FIORI

DELLA

VITA

Lenço

100% Viscose

90cm x 90cm

Ciclo: 3488749

Cód: 7909156 48875 1

Mini Lenço

100% Viscose

37cm x 37cm

Ciclo: 3488552

Cód: 7909156 48857 7





Um retrato do botânico e das f lores do campo, 

exaltando a leveza da natureza ao dia-a-dia, 

misturam-se a r iqueza das mandalas presente 

na arquitetura das igrejas ital ianas, que está em 

completa harmonia com os contornos e símbolos, 

marcando com femini l idade a del icadeza das 

formas e cores.

FIORI 

DELICATI

Lenço

100% Viscose

90cm x 90cm

Ciclo: 3488676

Cód: 7909156 48868 3

Mini Lenço

100% Viscose

37cm x 37cm

Ciclo: 3488502

Cód: 7909156 48851 5





O destaque nesta estampa é a perfeita 

combinação dos tons de terracota em sintonia ao 

monograma da marca Trussardi ,  transformando 

os lenços e mini lenços, acessórios indispensáveis 

para uma produção versáti l ,  evidenciando a 

imponência do padrão de identidade da marca.  

ESSENZA 

TRUSSARDI

Lenço

100% Viscose

90cm x 90cm

Ciclo: 3488765

Cód: 7909156 48877 5

Mini Lenço

100% Viscose

37cm x 37cm

Ciclo: 3488609

Cód: 7909156 48861 4



PLATINO

NERO

NOCCIOLA



Acessório de extrema elegância,  o xale é um item 

essencial para incrementar qualquer produção. Sua 

versati l idade faz com que ele possa ser usado desde 

os momentos mais casuais até os mais sofist icados. 

Para aquecer,  ou simplesmente deixar o visual 

charmoso, os modelos em jacquard 100% viscose  

possuem toque acetinado para composições 

refinadas.

1 ,45cm x 1 ,45cm

XALE

CRISTINA

Platino

Ciclo: 3419747

Cód: 7909156 41974 8

Nero

Ciclo: 3419739

Cód: 7909156 41973 1

Nocciola 

Ciclo: 3419755

Cód: 7909156 41975 5

Fendi

Código: 3432479

Cód: 7909156 43227 3

FENDI



FORME DI 

UTILIZZO
Versáteis e clássicos, os lenços 

e mini lenços complementam o 

visual podendo ser usados de 

formas variadas, o que os tornam 

indispensáveis no guarda-roupa 

feminino.



FORME DI 

UTILIZZO



www.trussardi.com.br

@trussardioficial

https://trussardi.com.br/
https://www.instagram.com/trussardioficial/

