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 على مائدة السحور
تقاليد عريقة وذوق رفيع

من أجمل التقاليد في شهر رمضان 
المبارك، تكريم المدعّوين على مائدة 

السحور. عادات أصيلة تتمثّل في حسن 
ضيافتك وبصمتك الراقية في تزيين 

السفرة ليكون لها رونقاً خاصاً يتالءم 
مع جوهر المناسبة.

أجواء رمضانية
مع تاناغرا

يطّل شهر رمضان الكريم علينا حامالً معه أجواء مفعمة بالتقوى 
والعطاء وعادات طيّبة لها في ذاكرتنا نكهةً خاصةً. مع تاناغرا، 

فرحة اللقاء باألحبّة في الشهر الفضيل يتّوجها كرم الضيافة 
والتقاليد التي تتّسم باألصالة العربية. في هذه المناسبة، توفّر 
لك تاناغرا تشكيلة رائعة من أطقم المائدة التي تغني مائدتك 

 الرمضانيّة وتضفي عليها لمسة مترفة تحاكي أسلوبك الراقي 
في الحياة. 

بساطة، رقي وفخامة ، تلك هي فلسفتك التي تترجمينها مع 
تاناغرا من خالل مائدة رمضانيّة أنيقة تعبق بإتيكيت االستقبال 

وحسن الضيافة.



دعي سحر الشرق العابق بألوانه النابضة يضفي 
على مائدتك بصمة ذات بريق أّخاذ. اختاري 
مجموعة Venise من "بيرناردو" التي تتميّز 
بأنماطها الذهبيّة وزخرفاتها الملكيّة الطابع. 

إيحاءآت آسرة تتناغم بانسيابيّة مع تشكيلة 
Fortuny من "لوبجيه" التي تحمل تفاصيل 

حرفيّة مطّعمة بفخامة الشرق وأصالته. ولمائدة 
رمضانيّة آسرة بذوقها المترف، أدوات المائدة من 
"كريستوفل" وأكواب "باكارا" تفرض حضورها 

الراقي وتتّوج سفرتك بلمسٍة أنيقة ومميّزة.

هل يتملّكك الحنين 
إلى التراث واألصالة؟



 هل تستهويك 
الفخامة الهادئة؟ 

مجموعة Divine من "بيرناردو" إسم على 
مسّمى. تشكيلة فاخرة ترتقي بألوانها البالتينيّة 
 إلى أرفع مستويات األناقة المفعمة بالبساطة. 

إنه السهل الممتنع الذي يعبّر عن ذوقك 
الكالسيكي ويمنح مائدتك مظهراً شفّافاً وغنيّاً. 
جمال ورقي يواكبهما شمعدان "باكارا" الفخم 

وأكواب كريستال باكارا التي تضفي على 
مائدتك طابعاً سوف يبهر ضيوفك.



 لونّي مائدتك
بأطياف استوائية

أنت مميّزة، خيالك ال حدود له وتعشقين األلوان 
الزاهية. حلّقي بأفكارك المبدعة إلى عالم ينبض 
ألوانا واجعلي الربيع ضيفاً مميّزاً على مائدتك 
الرمضانيّة من خالل مجموعة Tropiques من 

"بيرناردو". ولمزيد من اإلبداع في تنسيق 
األنماط مجموعة Soie Tressée من "لوبجيه" 

تضفي لمسة فرنسيّة المزاج ال تكتمل إال 
بأكواب كريستال "باكارا".



ختامها مسك
في شهر الخير والبركة إبتكارات 

عصرية من "بيرناردو"، "فيرساتشي"، 
"موزير"، و"كريستوفل" تنقل أجواء مترفة 

إلى مائدة الحلويات لتتألق طعماً وشكالً.



سحور بتوقيع مميّز
ليالي رمضان لها خصوصيّة فريدة وطقوس 

مميّزة. عند السحور يلتّم شمل العائلة واألصدقاء 
وتحلو جلسة الشاي والقهوة. تشكيلة فاخرة 
بتوقيع أمهر المصمّمين العالميّين في دور 

"كريستوفل"، "باكارا"، "آنا باي رابالبس"، 
"بيرناردو" و"مازلو" تجعل مائدة السحور 
تزهو بأجمل حلّة وتكون عامرة قلباً وقالباً. 



هدايا مميّزة 
في الشهر الكريم

علبة جولد هان ذهبيّة
مزّودة بغطاء من "لوبجيه"

L’objet Gold Han Canister

مبخرة من مجموعة 
Bernardaud Venise

منحوتة القمر من "دوم"
Daum La Lune Verte 

Mazlo مسبحة من

قارورة معطّرة للجّو من 
Petite Agraria مجموعة


