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A marca Quarto Saia apresenta
novas tendências_ de mobiliário,
paid U5 qut: dl Ibdidlll [bl Ulli

espaço de trabalho que exceda o
rigor de um escritório tradicional.
Um novo conceiio, que procura
conciliar funcionalidade
e comodidade.

Ohana Sala, que mu- trabalho implim. A Duane Sala apra- Manu¡ Vida para a Famoni Esta linha
39ml m¡ ' um

identidade cooperativa. dois museum de um¡ !anna tim/ado- trabalho de expenmenlaçào aesenvoi-
bem como a seu name ra e elicaz, aliando uma área produtiva vino para marca, sobre os eiailos posi-
da registo, lançou uma a nivel prolissinnai,
iinha de mobiliário dem num asoaçc que acl-

Im GM mais mesmas Ian-iamos de ma de “Ido é muim
usa/wma. passoaieaeussmu¡

una-rms o
me 2m 225
www quam

saum::

soma
Tunes
Sousa
Ammw

Desde 1995 que a mama actua na
área de somoos ao neoornçno de
mnsrioves, lenda puv isso um¡ Ialga
oxoononcio na gestão e opumiznção
da espaços. o 'knew-how' acumula-
do !em sido direccionada para a pm-
cuv dlfevenciadus. para
um púbhm que cada vez mais Ira›
puma a ponn de casa e que prazo
uma harmonia ponona num ommen-
(a :msm de escnlárla/casa.

Dmdnroespaooderazoveapm
canso oom o local de Irabalho iInPhêa
naum! una das escovas
distintos. caos espaco terá de presa!-

ur as suas caramervslioas a Dlvpomio-
nar simultaneamente o prazer de sem
mmsaeodlmmtsvmqnoloulda

a.&-
!as propomas desli~
uam-se sooroxuoo a
pmlluínnais !Iberala
ou com amivldades

Fanmm, delemota o. um írwejàvel m.
como na .susana proomooe "mma
mdeümoeeHmmolvmaaumdas
wirupais wow*'as dem
sido desenvolvidas linhas de mobiliá-
no .surpreendentes, anda se oommnu
funcionalidade e wr. Exemplo um é
a Iinh¡ 'Shine-s', desenvolvida por

uvas da ¡mnnçao da co! dentro de um
unlvsvsn oomsslmo. A como Sala
setowomuau-danmyoosoocmvaug
Desvgners Famnry. Moouos m. Sms,
Invssla, senact s wocaroe, que darem
danam pano do seu pmduto para a
aosemommnnoae espaços oom rins
vrntissuonuus.


