
Atual desde 1902 

Catálogo Bolsas 2020 



Bolsas Alex Cerello fabricadas em 1960 



Muitas pessoas não sabem, mas a Alex Cerello, famosa por seus móveis artesanais e exclusivos, já teve uma linha especial de 

bolsas de junco! 

  

Atendendo a pedidos resolvemos reproduzir alguns modelos clássicos que fizeram muito sucesso e criar uma linha mais atual e 

despojada inspirada nessa tradição. 

  

As bolsas são confeccionadas em junco, fibras, couro e corda pelos mesmos artesãos que fabricam os móveis Alex Cerello, por isso 

a qualidade e durabilidade são indiscutíveis. 

  

Cada peça é feita individualmente à mão por um artesão experiente. 

  

Além dos modelos do catálogo, você pode exercitar sua criatividade e criar algo que combine com o seu estilo, escolhendo detalhes 

de uma bolsa e outra que resultem em uma peça exclusiva para você! 

  

Quando você encomenda uma bolsa Alex Cerello recebe um certificado de origem e um QR Code com fotos da sua fabricação, 

mostrando que seu produto é único, assim como os clientes que nos acompanham há tantos anos. 

  

Em tempos de descartáveis, seguimos acreditando em peças que sejam resistentes e atemporais e possam te acompanhar por toda 

a vida. 

  

Alex Cerello, atual desde 1902 

 



LAURENTINA 

Medidas 

Altura – 26 cm 

Comprimento em cima – 28 cm 

Comprimento em baixo – 30 cm 

Largura – 12 cm 

Altura da alça – 15 cm 

Forração interna em couro cor creme 

Coleção 2020 



CLASSICA 

Medidas 

Altura – 20 cm 

Comprimento – 23 cm 

Largura – 10 cm 

Altura da alça – 10 cm 



STELLA 

Medidas 

Altura – 32 cm 

Comprimento em cima – 26 cm 

Comprimento em baixo – 33 cm 

Largura – 13 cm 

Altura da alça – 21 cm 

Sem Forração interna, com uma carteira 

 de tecido aquablock  

 



OLGIATA 

Medidas 

Altura – 27 cm 

Comprimento – 27 cm 

Largura – 19 cm 

Altura da alça – 55 cm 

Com saco de Aquablock  

removível 

 



MASSIMO 

Medidas 

Altura – 19 cm 

Comprimento em cima – 26 cm 

Redonda – 17 cm 

Forração interna lona KP 1000 

 



PAVONA 

Medidas 

Altura – 12 cm 

Comprimento – 23 cm 

Largura – 12 cm 

Altura da alça – 21 cm 

Sem Forração interna 

 



GEMELLI 

Medidas 

Altura – 17 cm 

Comprimento – 30 cm 

Largura – 22 cm 

Altura da alça – 22 cm 

Com Forração interna 

 



COLOSSEO 

Medidas 

Altura – 33 cm 

Comprimento – 46 cm 

Largura – 11 cm 

Altura da alça – regulável 

Forração interna tecido Aquablock 

 
Ideal para Notebooks 



OTTAVIA 

Medidas 

Altura – 18 cm 

Comprimento – 35 cm 

Largura – 7 cm 

Com Forração interna 

 



MURATELLA 

Medidas 

Altura – 24 cm 

Comprimento – 26 cm 

Largura – 20 cm 

Altura da alça – 20 cm 



O processo de produção das Bolsas Alex Cerello é 100% manual e 

sob encomenda, produzimos cada produto especialmente para quem 

comprou e assim que for fechada a compra, informamos o prazo para 

entrega. 

 

As cores das bolsas e dos seus acessórios podem ter diferenças para 

as imagens do site e do catálogo digital, como o material é uma fibra 

natural, fabricada e montada por artesões a mão, as peças podem ter 

uma pequena variação de uma para outra. 

 

www.alexcerello.com.br 

Atual desde 1902 


