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EXTRASOFT, FLOYD TABLE, ILE TABLE.
WWW.LIVINGDIVANI.IT

QUARTOSALA - HOME CULTURE
Rua de O Século, 171  -  1200-434 Lisboa 

T. 351 214 411 110
atendimento@quartosala.com
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ESSENTIALS ESSENTIALS

Pequena, discreta e essencial. Criada por Piergiorgio e Michele Ca-
zzaniga para a MDF, a mesa Tense Low combina funcionalidade e 
contemporaneidade. Disponível em várias versões em IN LOCO. 
+351 962 308 564

A BULTHAUP b3 facilita a organização para que tenha sempre o que 
é necessário ao alcance da mão. Tudo está onde você deseja. Crie o seu 
próprio sistema de organização em gavetas e extraíveis mediante os prismas 
funcionais e os elementos de equipamento flexíveis. www.bulthaup.com

Criada por Mónica Armani, a Tosca é uma aposta quente e original 
da Tribù. Com um encosto entrançado resistente, não existe me-
lhor cadeira de exterior. Disponível na VILAÇA INTERIORES. 
www.vilacainteriores.com

Em cor azul cambraia ou azul-marinho, a 
 BARBOUR Sello é o casaco impermeável por 
excelência. Ligeiro, com fecho de correr e bo-
tões à prova de tempestades! www.barbour.com

O relógio Reverso 
Tribute Duoface da 
J a e g e r - L e C o u l t r e 
com sua discreta cai-
xa de aço inoxidável, 
mostra a sua intem-
poralidade através da 
inspiração em deta-
lhes de um modelo 
de 1930. Disponível 
em  DAVID ROSAS.
www.davidrosas.com

Os brincos Liens da 
Chaumet celebram 
a união entre duas 
pessoas,  através de 
uma reinterpretação 
contemporânea de 
jóias  sentimentais . 
Em DAVID ROSAS.
www.davidrosas.com

O modelo Mille Mi-
glia Classic Cronogra-
ph da Chopard, é ins-
pirado na beleza dos 
automóveis clássicos 
de competição, con-
ferindo um estilo úni-
co às mulheres que o 
usam. Disponível em 
DAVID ROSAS.
www.davidrosas.com

O arquiteto e ilustrador lisboeta, Gonçalo Viana, 
assina este conjunto de chávenas de café com pires 
da VISTA ALEGRE. Com as suas ilustrações em 
porcelana, as Pessoa Gonçalo Viana são uma home-
nagem à sua terra. www.vistaalegre.com

O designer norte-americano Stephen Burks desenhou esta nova 
coleção de aparadores para a Living Divani. Chama-se Islands e 
é uma das peças que marca o 50º aniversário da marca italiana. 
Saiba mais na QUARTOSALA, a representante exclusiva da Li-
ving Divani em Lisboa. www.quartosala.com

Ninguém resiste ao So Nude Pump 
105 da Aquazzura, e não é de estra-
nhar. Fabricado em pele de cobra, 
brilha uma biqueira feminina, 
uma confortável correia e um 
fino tacão agulha que o conver-
tem num clássico indispensável.
www.aquazzura.com

O Sofá Westside é o último modelo de 
sofás da marca italiana Poliform. O De-

sign é Jean-Marie Massaud e é um sofá com um 
sistema modular que permite várias configurações. 

Disponível na QUARTOSALA. www.quartosala.com

Coleção de cadeiras 
Bossa do designer bra-
sileiro Jader Almeida 
na QuartoSala. Estru-
tura em madeira ma-
ciça, assento e costas 
em palhinha.  É um 
exercício de regresso 
ao passado e  à  me-
mória do tradicional 
móvel de design brasi-
leiro. Em exclusivo na 
QUARTOSALA. 
www.quartosala.com


