




ATTILIO BASCHERA E 
GREGORIO KRAMER
Em 2014 a Donatelli Tecidos comemorou a parceria com os 
designers Attilio Baschera e Gregorio Kramer, através da 
reedição de estampas da coleção Brasiliana assinada pela 
dupla genial de criadores. 

Os padrões selecionados para esta fase foram O vendedor 
de bananas, inspirado nos desenhos de Debret, o poético 
Pelourinho, o exuberante Rio de Janeiro e o cosmopolita 
São Paulo. 

As estampas consagradas, reeditadas com exclusividade 
pela marca, continuam sendo produzidas de forma artesanal. 



LUXO ASSINADO
Para a coleção de papéis, os designers criaram os novos 
padrões Palmeirinhas, Abacaxi e Vasos, nas cores azul bleu de 
chine e off white, coordenados com tecidos em puro algodão. 

A marca reeditou para o papel e tecido as exuberantes 
estampas da flora brasileira Banana, Folhagem de bananeira 
e Pencas de banana, nos sofisticados tons de cinza e os 
tropicais amarelo e verde. Com traços simples e elegantes, 
a coleção atemporal celebra a brasilidade e riqueza 
culturais.



Foto: Paola Ribeiro e Arnaldo Danemberg Antiquário



INSPIRAÇÃO POÉTICA
Com esta parceria, a Donatelli Tecidos, em sua terceira 
geração, perpetua a trajetória de êxitos de sete décadas e 
inova ao investir cuidadosamente em produtos e marcas de 
elevada qualidade com valores agregados de distinção para 
atribuir arte, cultura e design em seus produtos. 



HAND MADE HAND MADE 
IN BRAZILIN BRAZIL

OBRA DE ARTE
Mais que tecidos, a coleção Brasiliana é uma obra de 
arte que traz o selo de Attilio e Gregorio reeditado para 
Donatelli Tecidos Hand made in Brazil. Estampadas sobre 
linho, algodão ou papel de parede, a linha está entre as 
mais cultuadas dos criadores. E, cá entre nós, já viu dupla 
mais chic?



ABACAXI ESTAMPADO
Código 107073 Cor 0002

CONHEÇA CADA TECIDO

CLIQUE NAS IMAGENS PARA VER 

OS PRODUTOS NO SITE



SÃO PAULO
Código 106516 Cor 0001

PELOURINHO
Código 106517 Cor 0001

cor 0002   

RIO DE JANEIRO
Código 106518 Cor 0002

cor 0001   

https://www.donatelli.com.br/produto/sao-paulo-1/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/pelourinho-1/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/pelourinho-2/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/pelourinho-2/
https://www.donatelli.com.br/produto/rio-de-janeiro-algodao-2/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/rio-de-janeiro-algodao/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas


VENDEDOR DE BANANAS
Código 106519 Cor 0001

FOLHA BANANEIRA
Código 107071 Cor 0001

cor 0002   

PENCA DE BANANA
Código 107070 Cor 0002 

cor 0001   

https://www.donatelli.com.br/produto/vendedor-de-bananas/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/folha-bananeira/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/folha-bananeira-2/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/penca-de-banana-2/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/penca-de-banana/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas


BANANEIRA
Código 107074 Cor 0001

ABACAXI ESTAMPADO
Código 107073 Cor 0003

cor 0001  cor 0002   

BANANA CORRIDA
Código 107072 Cor 0002 

cor 0001   

https://www.donatelli.com.br/produto/bananeira/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/abacaxi-estampado-2-2/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/abacaxi-estampado/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/abacaxi-estampado-2/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/banana-corrida-2/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/banana-corrida/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/banana-corrida/


VASOS
Código 107075 Cor 0001

https://www.donatelli.com.br/produto/vasos/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas


COLEÇÃO



COLEÇÃO 
JARDIM TROPICAL
Em homenagem aos grandes mestres Atillio e Gregorio, 
verdadeiros ícones do design nacional, lançamos a 
Coleção Jardim Tropical. A última coleção assinada pelos 
designers para Donatelli traz no conceito o olhar para um 
novo design. Bromélias e orquídeas desenhadas à mão 
em aquarela. Estampas cheias de frescor com delicadeza 
nos traços, experiência no pincel e na técnica de aquarela. 
Assim é a Coleção Jardim Tropical, composta por 3 
desenhos, todos feitos por mãos de mestres. 





ETERNO AZUL
O eterno azul que inspira uma vista para o mar, uma casa 
na praia, aquela brisa entrando pela varanda... seu refúgio. 
Sugerimos para a Coleção Jardim Tropical este moodboard 
em tons azul, misturando listrados náuticos e motivos 
de cestaria indígena. O linho cru cai muito bem nesta 
composição. Inspire-se!



PALMACIAS
Código 107452 Cor 0001

CONHEÇA CADA TECIDO

CLIQUE NAS IMAGENS PARA VER 

OS PRODUTOS NO SITE



PALMEIRA LEQUE
Código 107453 Cor 0001

PALMACIAS
Código 107452 Cor 0002

cor 0001   

BROMELIA
Código 107451 Cor 0002 

cor 0001   

https://donatelli.com.br/produto/palmeira-leque-1/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://donatelli.com.br/produto/palmacias-2/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://donatelli.com.br/produto/palmacias-1/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://donatelli.com.br/produto/bromelia-2/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://donatelli.com.br/produto/bromelia-1/?utm_source=whatsapp&utm_medium=pdf&utm_campaign=brasilianas
https://www.donatelli.com.br/produto/banana-corrida/

