Uma vida pelo melhor

A sua casa
é o seu mundo

Ganhe

500€

para renovar
a sua casa.

A gama de encastre da
Electrolux, com produtos
dotados de “intuição artificial”,
vai ajudá-lo a desfrutar da sua
casa, de forma sustentável e
equilibrada, e contribuir para
aumentar o seu bem-estar.
Produtos inteligentes, elegantes,
intuitivos e capazes de simplificar
o seu dia a dia e de atingir os
máximos níveis de eficiência e
poupança de recursos, garantem
que se foca no mais importante:
os momentos de convívio, de
partilha e de diversão, com a sua
família e amigos.
Electrolux, há 100 anos, a
construir uma vida pelo melhor.

Intuitivamente
eficiente

Campanha
”A sua casa é o seu mundo”

Temos 6 prémios
de 500€ para
oferecer todos
os meses

As soluções tecnológicas
e intuitivas da Electrolux
simplificam o dia a dia e criam
resultados extraordinários.
Ao aliar a eficiência dos nossos
produtos a espaços funcionais,
pensados por si e à sua medida,
estamos a promover uma vida
pelo melhor.
Queremos ajudar a transformar
o seu mundo e apoiar a criação
de novos espaços na sua casa.
Planeia uma nova zona de
trabalho ou de leitura? Um novo
lugar de brincadeira ou uma
agradável zona exterior?
Então, participe nesta campanha!

Como participar?

Para participar nesta campanha,
basta:
• Comprar no mínimo
3 eletrodomésticos Electrolux
• Preencher o formulário de
participação online
• Anexar a fatura de compra
• Responder à questão:
“Se mudasse alguma divisão da
sua casa, qual seria e porquê?”
As 6 respostas mais criativas
e inspiradoras do mês recebem
500€ cada uma.
Formulário de participação
e regulamento da campanha em
www.electrolux.pt
Campanha válida para compras
efetuadas, nas lojas aderentes, entre
01 de janeiro e 31 de dezembro de 2021.

Almofadas. Nunca são
demais.
Almofadas grandes,
pequenas, redondas ou
coloridas, são a forma mais
fofa de se estar.

Espelho, espelho meu.

Colocar espelhos de forma
estratégica pode modificar
a forma como vê a divisão
e é uma forma muito simples
de trazer mais luz.

Use a iluminação a
seu favor.

A iluminação de voltagem
baixa cria ambientes
intimistas e pode ser uma
sugestão criativa para os
mais diversos espaços.

“Less is more”

Opte por uma abordagem
mais minimalista. É uma
boa estratégia quando não
temos bem a certeza do
que queremos e destralhar
melhora o Feng Shui.

Algumas dicas,
para tornar a
sua casa ainda
mais especial
Cor ou padrões?

Pinte uma parede de uma cor ousada
ou aposte num papel de parede
irreverente. São elementos que podem
definitivamente transformar um espaço.

Liberte o espírito DIY.

Um pouco de imaginação e um pouco
de jeito pode ser o necessário para dar
um toque especial e pessoal, criando
uma peça única para o seu espaço.

Vintage é o novo moderno.
Comprar um móvel em segunda
mão ou usar o aparador da avó
para criar uma nova dinâmica é
algo a ter em conta.

Emoldurar memórias.

Coloque à vista imagens e
pessoas que lhe são queridas.

Vasos e vasinhos.

Plantas nunca são demais.
Trabalham para o nosso bem-estar,
não só pela sua beleza, mas
porque purificam o ar da forma
mais sustentável que existe.
Conheça as nossas dicas em:
electrolux.pt ou em
facebook.com/electroluxportugal

Gama Intuit,
para uma
cozinha intuitiva
e sustentável.

O nosso objetivo para 2030:
Fazer das refeições saudáveis a escolha
preferida.
Na Electrolux procuramos inspirar mais e mais
pessoas a comer de uma forma que beneficie
tanto as pessoas como o planeta.
É por isso que procuramos desenvolver
produtos inovadores que ajudam a melhorar
o valor nutricional dos alimentos, mostrando
simultaneamente que incorporar ingredientes
mais sustentáveis nas suas refeições pode ser
verdadeiramente agradável.
Queremos ajudar a reduzir o desperdício
alimentar, o máximo possível, com a gama de
eletrodomésticos Intuit da Electrolux para a sua
cozinha.

100 anos a
construir uma vida
pelo melhor, mais
sustentável e sem
esforço
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01 / O sistema Cooling 360º
garante que o fluxo de ar chega
a cada canto do frigorífico,
conservando e protegendo os
alimentos, independentemente da
zona do frigorífico onde estão. Para
um menor desperdício alimentar e
máximo sabor de cada ingrediente.
02 / Steamify® - a quantidade certa
de vapor, automaticamente. Com a
função Steamify® é mais fácil cozer,
assar e utilizar vapor. Cozinhar com o
vapor ajuda a preservar os nutrientes
e maximiza o sabor.
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03 / A função Steam Regeneration
dá uma nova vida às sobras do
dia anterior. Minimize o desperdício
alimentar ao reaquecer e regenerar
os alimentos sem os secar.
04 / QuickSelect com Ecometer
é a forma mais fácil e ecológica de
programar um ciclo à sua medida,
com um simples toque no botão.
Utilize o controlo de deslizar para
selecionar o tempo e as opções
adicionais pretendidas, podendo
optar entre uma lavagem mais
ecológica ou mais potente.
Descubra toda a gama Intuit em
www.electrolux.pt
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Uma vida pelo melhor.
www.electrolux.pt
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