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Quarto Sala

l

Para todos os que gostam de decoração mas precisam
de ajuda, a Quarto¡ Sala é a solução ideal!
Quem são?
A Quarto/Sala começou em 1995, inspirada num modelo norte
americano bastante inovador na altura, que consistia na ida dos
decoradores a casa do cliente com uma carrinha carregada de
mostruários, As carrinhas deixaram de existir desde 2000 mas
foram muito marcantes em termos de imagem. Com o passar do
tempo, os clientes foram pedindo cada vez mais coisas e por isso.
em 2001 começamos a fazer projectos de decoração, o que nos
obrigou a ter mais produtos, nomeadamente móveis e iluminação.
Hoje. a Quarto/Sala é um Showroom-Loja com dezenas de marcas. Assim, podemos aceitar todo o género de pedidos de decoração sem que o resultado final ñque com cara de loja. Tentamos
sempre que o cliente perceba que é possivel misturar diferentes
produtos de diferentes marcas e que ainda assim pareça coerente.
Que tipo de clientes procuram a Quarto/Sala?
Todos os que querem qualidade de serviço, diferenciação e expertise na escolha dos equipamentos. Temos cada va mais clienv
tes de perñl intemacional: estrangeiros ou executivos que tem um
pé em Portugal e outro no seu país de origem ou pessoas que trabalham no estrangeiro mas que têm cá casa. Pessoas que precisam de uma obra até à roupa de cama ou tableare. Mas
continuamos com clientes do início da Quarto/Sala que sabem

que respondemos em timings bastante curtos e ainda clientes que
nos procuram para comprar uma peça concreta. Fazemos trabalhos para particulares mas também damos um apoio mais específico a empresas que têm necessidades diferentes dos
particulares.
como vão aparecendo as novas marcas?
A procura de marcas e novidades é uma constante e fazémo-lo
nas principais feiras do sector. Primeiro porque queremos estar a
par do que se vai fazendo e segundo. porque o facto de tennos
clientes tão diferentes obrigarnos a ter um leque de produtos que
satisfaça qualquer um deles. Trabalhamos maioritariamente com
marcas do eixo lama-Escandinávia, a maioria dos quais tem marcado a historia do design mundial e que sinónimo de qualidade.
Gostamos de ter produtos com carácter como a Moroso mas também os que perduram no tempo como a Flexfonn.
Em S. Paulo, onde a Quarto/Sala já existe há uns anos "estamos fo
cados no mercado de alto luxo corn produtos escolhidos atravâ
da nossa expertise que resultam de anos e anos de um trabalho
de pesquisa e antecipação de tendências.
Um trabalho que nunca ñzelam mas gostavam de fazer...
Uma casa laboratório onde conseguissemos misturar todos os
tipos de ambientes que nos inspiram diariamente! I
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Em cima, mesa Elica da
Zanona com candeeiro de pe
Cage da Diesel; à esquerda.
tecido Kyotuda Missoni Home.
Sofá Montevideo da Tacchini,
manta Missoni Home, mesa de
apoio Kidd da Flexforme
candeeiro C'hi da Penta Light

Praceta José Epúánia de Abreu,
n°11 - Oeiras
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