03 DE AGOSTO 2021

Liah Soares abre sua casa e mostra decoração
natural
Cantoneira: o que é, para que serve e modelos incríveis

Como criar um cantinho de estudo para as
crianças
Luz Neon: ideias mágicas para iluminar sua casa
Pastilhas Adesivas: projetos para reformar cozinhas
e banheiros

Pastilhas de Vidro: revestimento dos sonhos

Liah Soares abre sua casa e mostra
decoração natural
A cantora Liah Soares, que acaba de lançar o
single ‘Dizem que Amar é Assim’, em parceria com
Zeca Baleiro, abriu sua casa e mostrou detalhes
da decoração ao O Regional.
Liah e a família moram em São Paulo e são
adeptos do conceito Urban Jungle, que é composto por uma decoração com muitas plantas e
elementos que remetem à natureza.
1- Que inspiração você teve para decorar
esse ambiente?
Moro em São Paulo há dois anos e a natureza
sempre foi um elemento essencial pra mim, então
desde o início a inspiração foi trazer esse verde,
uma muni-floresta particular dentro de casa . E
essa floresta está nas paletas de cores que tem
uma mistura do verde com o cru e o terracota e
também na decoração , nos quadros.

2- Qual é o seu item ou móvel favorito
e porquê?
Como boa paraense meu item favorito é a
rede. A rede me relaxa só de olhar pra ela e me
leva no colo pra minha infância , pra minha terra .
3- O que não pode faltar neste espaço?
Plantas! Elas fazem toda a diferença , a sala é
bem iluminada e perfeita para termos diversas
espécies de plantas , então aproveitamos .
4- Que energia esse ambiente transmite
para você?
Muita paz e aconchego .
5- Que mudanças você faria?
Não mudaria nada. Estou apaixonada por
cada detalhe do meu cantinho .

Cantoneira: o que é, para
que serve e modelos incríveis
Quando o assunto é reforma e decoração, o
acabamento é um dos pontos mais importantes na
tarefa de fazer com que a casa fique perfeita nos
mínimos detalhes. No entanto, nem sempre isso
é uma realidade, já que é comum esquecermos alguns detalhes que acabam passando despercebidos
aos nossos olhos, como por exemplo o que fazer
com as quinas de escadas e paredes. Pensando
nisso, o mercado da decoração elaborou um item
que vem se mostrando cada vez mais necessário:
a cantoneira.
Responsável por dar aquele acabamento dos
sonhos em diferentes casas, a cantoneira é um
item muito interessante para quem busca uma
decoração mais caprichosa e que dê conta dos
mínimos detalhes. É por isso que no mercado é
possível encontrar diferentes tipos de cantoneira,
feitas a partir de uma série de materiais e para
usos específicos, o que torna o trabalho de adequar
os acabamentos muito mais simples. Da famosa
cantoneira de alumínio à recente cantoneira de
madeira, a peça é realmente repleta de vantagens.

Modelo mais conhecido do mercado, a cantoneira de alumínio é muito utilizada em paredes e
escadas, além de possuir um uso mais específico,
que é o de servir como suporte para prateleiras e
até mesmo arranjos de plantas que costumam ficar
penduradas, como samambaias e avencas-gigantes.
Por ser bem simples quanto ao design, a cantoneira
de alumínio combina com diferentes tipos de decoração, mas se encaixam perfeitamente em projetos
modernos, minimalistas e contemporâneos.
Um bom uso da cantoneira de alumínio está em
escadas de madeira, pois a mistura de materiais dá
ao ambiente um tom mais divertido, o que também
pode ser ressaltado pelo contraste de cores que
pode existir se os materiais estiverem ligados em
suas formas mais cruas. A cantoneira de alumínio
é também um item muito barato e fácil de ser encontrado, muitas vezes custando menos de R$ 10,
a depender do uso pretendido.

Cantoneira de ferro

Cantoneira de alumínio
A cantoneira de ferro possui um design mais
cru, fazendo com que vá muito bem em decorações rústicas e industriais. Seu uso é muito comum como um reforço de móveis, já que possui
uma resistência muito superior à de alumínio,
por exemplo, mas também é possível encontrar
a cantoneira de ferro que sirva como molde de
acabamento para escadas e paredes. No entanto,
por custar mais que outros modelos, essa peça é
indicada apenas se sua resistência for realmente
necessária.
Justamente por conta dessa resistência toda, a
cantoneira de ferro é muito utilizada na indústria
e possui aplicações muito vantajosas para quem
quer evitar que móveis e outras peças que possam
precisar desse item acabem cedendo com o tempo. É possível usar esse tipo de cantoneira, por
exemplo, como um suporte para móveis de modo
que fique aparente seu contorno e estrutura, pois
assim você terá uma mobília que vai muito bem
com decorações industriais.

Cantoneira de madeira

Muito presente em decorações clássicas e modernas, a cantoneira de madeira é uma peça excelente
para quem busca um design bonito, e até mesmo luxuoso, sem perder funcionalidade. É muito comum
vermos esse tipo de cantoneira sendo utilizada como
suporte para plantas e itens mais naturais, já que o
material utilizado diz muito a respeito a esse tipo de
adereço decorativo. Também é muito fácil encontrar
cantoneira de madeira com uso em acabamentos de
portas feitas no mesmo material, permitindo uma
maior unidade visual para o ambiente.
Para quinas de paredes e escadas, a cantoneira de
madeira é também um dos modelos mais utilizados,
já que traz mais segurança e também um design que
vai muito bem com paredes decoradas com quadrados e outros adereços. Além disso, para quem possui
pisos laminados, essa é a cantoneira ideal, já que
utiliza um material capaz de deixar o acabamento
uniforme e equilibrado numa visão mais macro.

Cantoneira de PVC

Muito popular por conta do custo-benefício, a
cantoneira de PVC também chama a atenção por
ser muito fácil encontrá-la em diferentes cores, o
que a torna ótima para muitos estilos de decoração
e cômodos que costumam trabalhar com muitas
tonalidades. Uma outra vantagem da cantoneira
de PVC é o fato de possuir uma lavagem muito
simples, impedindo, assim, que você gaste dinheiro
comprando e instalando novas cantoneiras quando
apenas uma boa limpeza pode resolver o problema.
A cantoneira de PVC é perfeita para quinas de
escadas, já que seu material permite ranhuras que
podem ocupar uma função antiderrapante, o que
invalida o uso de tapetes para escadas e impede que
acidentes sérios aconteçam, algo também muito
válido para rampas e saídas de cômodos. Quartos
infantis são ambientes que muitas vezes necessitam
desse tipo de cantoneira, já que, além da segurança,
as cores permitem que a decoração seja mais harmoniosa e combine com o propósito do cômodo.

Cantoneira de aço
Também muito resistente, a cantoneira de aço é
muito utilizada em mãos francesas para luminárias
coloniais e pequenas prateleiras, o que dá ao ambiente
um estilo muito clássico e interessante para quem busca
por uma decoração luxuosa. Além disso, esse é o tipo de
cantoneira mais utilizada em móveis, sejam eles grandes ou pequenos, justamente por ser um item barato,
resistente e, a depender do modelo, muito discreto.
A cantoneira de aço é também muito utilizada nas
grandes indústrias, o que a torna muito interessante
para decorações que sigam o estilo industrial e rústico. Isso faz com que esse tipo de cantoneira também
seja ótima para quem quer fazer um investimento a
longo prazo, pois sua durabilidade é um dos principais
atrativos e impede que muito dinheiro seja gasto com
eventuais trocas. Portanto, se você busca por resistência,
a cantoneira de aço é a melhor escolha.

Como criar um cantinho de estudo para
as crianças
Estudar pode ser um desafio, ainda
mais com a chegada das aulas on-line. Tudo isso gera a preocupação de
criar um local ideal para as crianças
estudarem dentro de casa, evitando
distrações, o que é essencial para os
pequenos se concentrarem e se adaptarem à rotina!
Além disso, a casa é sempre um
lugar de diversão e brincadeiras, por
isso se torna necessário delimitar um
espaço que seja específico para assistir

as aulas e fazer as tarefas. Assim os pequenos conseguem se adaptar melhor
à rotina escolar.
Criar um cantinho de estudos
também é um incentivo maior para
a criança adquirir o hábito de estudo
e leitura! Nada como um espaço com
a cara do pequeno em um ambiente
tranquilo para isso. Por isso, hoje vamos te dar algumas dicas do que não
pode faltar.
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Delimite um espaço para o estudo dentro de casa
No momento do estudo é primordial
garantir que a criança esteja concentrada, por isso você deve dar preferência a
lugares tranquilos e com pouca interferência externa. Se você tiver a possibilidade de planejar um ambiente apenas
para estudo dentro de casa, seria o ideal.
Mas caso essa não seja uma possibilidade
você também pode adaptar um cantinho
por aí especial para o seu filho estudar.

Uma parede dentro do próprio quartinho
já é o suficiente para produzir um espaço
incrível para esse momento do dia!
Para personalizar ainda mais e garantir que esse ambiente seja utilizado
de um jeito super legal para a criança é
fazer ela mesma participar do processo
de construção desse espaço, dando possibilidade de escolha e personalização,
para tudo ficar do jeitinho que ela mais
gosta.

Conforto é tudo!
Os primeiros móveis a serem escolhidos são a mesa e a cadeira de estudos. Procure uma mesa e uma cadeira
com tamanho adequado para a idade
do seu filho, afinal é nesse espaço que
ele vai passar algumas horas do dia!
Caso ele ainda seja bem novinho, o
ideal é investir em móveis específicos
para crianças. Hoje em dia no mercado
existem diversas possibilidades e até
móveis que vão se adaptando e crescendo junto com os pequenos, o que
é uma ótima ideia para economizar
no futuro.
Você pode adicionar um toque
de personalidade no momento de
escolher a cadeira, que tal optar por
modelos de design irreverente e cores
vibrantes? Sem esquecer claro do conforto do pequeno na hora da escolha.

Os organizadores são essenciais!

A área de estudo precisa estar
sempre organizada e arrumada. A
rotina escolar é uma ferramenta
essencial para garantir um melhor aproveitamento dos estudos
e estimular a responsabilidade
nos pequenos. Para manter tudo
organizado você pode recorrer a
alguns truques. Na parede você
pode optar por murais que te ajudem na organização dos papéis e
dos recados, além disso você já
pode começar a decorar escolhendo alguns pôsteres para o local.
Cores e iluminação

Lugares bem iluminados e
próximos às janelas são os ideais
para o cantinho de estudos, mas
caso não seja possível você deve
providenciar uma luminária de
luz branca, que ajuda a criança
a ter uma melhor visualização
no momento da leitura. No hora
da decoração uma super dica é
apostar em cores que estimulam
no momento do estudo! O laranja,

Já na mesa você pode optar
por organizadores de caixinhas,
pequenos baldes ou canecas, que
ajudarão a separar os lápis, canetinhas e miudezas, como colas,
tesouras e outras ferramentas
que as crianças usam no momento da aula. Uma ótima dica
é dar preferência a móveis com
gavetas para conseguir guardar
tudo e liberar a mesa apenas para
trabalho. Mas caso isso não seja
possível você pode escolher algumas caixas organizadoras para
apoio no chão.
por exemplo, ajuda na concentração e na memória e o azul estimula
a criatividade, então vale apostar
nesse local!
Essas cores podem ser incluídas nesse ambiente de diversas
maneiras, seja em detalhes na parede, como em um pôster ou uma
pintura setorizada, nos organizadores da mesa de estudos, ou em
detalhes da própria marcenaria.

Luz Neon: ideias mágicas
para iluminar sua casa
A luz neon é o toque final
que você precisa para ter um
espaço criativo e aconchegante. Por muito tempo a luz
neon foi utilizada para destacar outdoors e proporcionar
efeitos visuais apelativos em
campanhas publicitárias.
Mas hoje ela ganhou espaço
em ambientes modernos e
passou a ser um diferencial
nos projetos.

Existem várias formas de
utilizar a luz neon decoração.
A mais simples é por meio
de luminárias coloridas, mas
você também encontra letreiros, lâmpadas e fitas de led
neon que transformam seu
ambiente. Vamos falar sobre
todas elas aqui para você
saber quais são as melhores
opções para seu espaço. Confira!

O que é a luz neon, afinal?
O neon é um elemento químico gasoso descoberto
pelo químico francês Georges Claude, em 1898. Claude
percebeu que, ao passar uma corrente elétrica no tubo
preenchido com gás neon, a lâmpada adquire um brilho
surreal. Devido o baixo consumo de energia e longa vida
útil, a luz de neon passou a ser utilizada principalmente em sinais e letreiros luminosos. Mas, pela variedade
de cores e brilho surpreendente, passou a ser a melhor
escolha para decorações modernas e criativas de apartamentos decorados.

Decoração com luz neon
A decoração com luz neon pode ser feita de diferentes
maneiras. Quem prefere um detalhe sutil, por exemplo,
pode usar a luminária de led para decorar apenas a mesa
de cabeceira. Já o quarto gamer fica ainda mais bonito
com a luz colorida em todo o ambiente. É perfeito para
deixar o cômodo mais aconchegante para jogar.

Letreiro
Os letreiros luminosos são
criativos e modernos. Mas é interessante usar frases que você
se identifique, como “Wonderful” perto da penteadeira ou
“good vibes only” (apenas boas
energias) na sala de estar. Repare na foto abaixo como o letreiro
de luz roxa neon destacou a sala
industrial. A parede de cimento
queimado, com o sofá de couro
e poltronas de vime, ficou ainda
mais bonita com o letreiro.

Luminária
A luminária neon pode ser
feita com diferentes formatos. É a
opção perfeita para usar como luz
neon para quarto. Experimente
usar a luminária com luz neon
para quarto ao lado da cama ou na
mesa de penteadeira, lugares que
precisam contar com enfeites chamativos. Também é interessante
comprar a luz neon para quarto
em formatos que combinam com
sua decoração.

Fita de Led
A fita de led é uma maneira
econômica de inserir a luz de neon
no seu quarto com cores diferentes.
Você pode instalar a luz ao redor de
móveis pontuais, como a cabeceira
e o espelho, ou usar ao redor do teto
para deixar todo o ambiente com o
brilho neon.
Essa dica, inclusive, é perfeita
para quartos gamers, pois a luz
colorida deixa o ambiente mais
agradável para gravações de lives
e vídeos. Além disso, as luzes neon
decoração de fita são fáceis de trocar. Note como o quarto abaixo fica
muito mais mágico com as luzes
neon decoração embaixo da cama
e ao redor do painel de fotos.

Pastilhas Adesivas: projetos para reformar
cozinhas e banheiros
Um item decorativo versátil e que faz parte de diversos
projetos são as pastilhas.
Porém, para quem pretende
reformar a casa ou redecorar,
pode ser uma modificação que
exige trabalho especializado
e quebra-quebra no ambiente. Além disso, para quem
mora em um espaço alugado,
a colocação de pastilhas com
uso de rejunte é praticamente
descartada, por depender da
aprovação do dono do imóvel.
Mas nem tudo está perdido!
As pastilhas adesivas são uma
tendência que está cada vez
mais em alta e transformam a
reforma pesada em uma redecoração inteligente.

Qual o preço das pastilhas adesivas ?
O preço das pastilhas adesivas varia de acordo com
o tipo de acabamento e do
tamanho que você precisa.
Caso você queira decorar
apenas ao redor do espelho,
então o valor ficará mais
baixo do que decorar uma
parede completa!

As pastilhas adesivas resinadas são baratas, não necessitam
de mão de obra e instalação
profissional e são superfáceis
de aplicar: você mesmo pode
tirar algumas horas do dia para
fazer a aplicação, deixando os
ambientes da sua casa com a
cara nova. Para aplicar, basta
apenas colocar as pastilhas em
um plástico de transferência –
que geralmente acompanha o
kit – e colocar as pastilhas na
parede, passando um pano por
cima do plástico, para a cola do
revestimento aderir na superfície colada.
Ao contrário do que se
pensa, as pastilhas adesivas
resinadas possuem uma cola
durável, que resiste à raios
de sol e à umidade, podendo
se manter fixada por até 5
anos em ambientes secos e
por até 2 anos nos ambientes com umidade, como no
banheiro ou próximo a pias

As pastilhas adesivas também podem ser aplicadas em
diferentes superfícies, além
do azulejo, como MDF, vidro, cerâmica e também em
paredes convencionais, ampliando ainda mais as suas
possibilidades. As pastilhas
adesivas resinadas são encontradas em peças de 30 x
30 cm, assim como as pastilhas de vidro. Também é
possível encontrar versões
em tiras, geralmente com
6,5cm de altura, que facilitam a instalação para essa
finalidade.

Como precaução, também
é recomendado que as pastilhas adesivas também não sejam molhadas pelas 48 horas
seguintes à instalação, para
permitir que a cola seque sem
interferências. A seguir, trazemos para você muitos projetos
para despertar o seu interesse
em dar cor aos ambientes da
sua casa!

e piscinas.
Pastilhas Adesivas:
Onde Aplicar?
Quando se trata de pastilhas adesivas, o céu é o limite. Elas podem ser aplicadas
como pastilhas adesivas para
banheiro fazendo o contorno do ambiente, do box ou
decorando alguns pontos.

Também pode ser colocadas
na cozinha, como faixa de
pia ou preenchendo a área
entre a pia e os armários
suspensos, por exemplo. As
pastilhas adesivas também
podem ser colocadas como
decoração em volta de piscinas, para dar um toque mais
colorido para a área de lazer.

Qual a durabilidade das
pastilhas adesivas?
As pastilhas adesivas duram cerca de 5 anos. Porém,
para garantir essa durabilidade é importante fazer a
limpeza com cuidado, usando
o lado macio da esponja com
detergente neutro. Evite usar
produtos abrasivos e esponjas
de aço. Isso tudo estraga as
pastilhas adesivas.

Pastilhas de Vidro: revestimento dos sonhos
As pastilhas de vidro chegaram com tudo como revestimento em banheiros, cozinhas,
lavanderias e áreas externas.
Elas são perfeitas para dar um
toque exclusivo a qualquer ambiente, pois são bastante duráveis mantendo a sua aparência
e brilho por muito tempo.
Por conta disso, nós fizemos
esse post com muitas dicas de
como usar pastilhas de vidro
nos ambientes e claro, fotos
inspiradoras e lindos ambientes decorados com pastilhas de
vidro. Confira!
1. Cozinha com parede com
pastilhas de vidro azuis deixou o
ambiente mais exclusivo e clean
– Foto: Foto Juliana Pippi
Veja também:
● Banheiros Decorados com
Pastilhas: Inspire-se com Lindas
Ideias!
● Pastilhas para Cozinha:
Como Escolher o Modelo Ideal
● Pastilhas Adesivas: 28 Projetos para Reformar e Redecorar
● Piso para Banheiro: Escolha o Modelo Certo para sua Casa
● Revestimento para Cozinha: +80 Modelos e Decoração
Assista o vídeo com dicas de
como colocar pastilha de vidro
O que são pastilhas de vidro?
Caso você ainda não saiba, as
pastilhas de vidro são um tipo de
revestimento muito utilizado para
áreas como banheiro e cozinha,
esse revestimento é composto
por pequenas peças que podem
ser colocadas tanto em uma tela
quanto em um papel para serem
aplicadas na parede.
O visual de um ambiente decorado com pastilhas de vidro é
bem parecido com um mosaico,
podendo até criar imagens lindos
para dar um toque personalizado
na decoração, assim como na foto
abaixo.

2. É possível até criar desenhos na parede usando as
pastilhas de vidro – Foto:
Brandon Barré
Vantagens e desvantagens
das pastilhas de vidro
A pastilha de vidro é um
tipo de revestimento que
vem ganhando os lares por
conta de sua beleza e variedades, mas para você que
quer saber quais são as vantagens e desvantagens de investir nesse tipo de material
confira a lista logo abaixo.
Vantagens das pastilhas
de vidro
● As pastilhas de vidro
são bem resistentes e duráveis;
● Podem se encontradas
em tamanhos, cores, acabamentos e formatos diferentes;
● Pastilhas de vidro são
bem fáceis de limpar;
● Ao contrário de outros
tipos de revestimentos, as
pastilhas de vidro não desbotam e nem perdem o brilho com o passar do tempo;
● As pastilhas de vidro
se harmonizam facilmente a
diferentes estilos de decoração;
● Pode ser usada tanto em ambientes internos
quanto externos;
● Impermeável;
● Disponível em placas e
também em unidades;
● Resistente à umidade
e a baixas temperaturas.
Desvantagens das pastilhas de vidro
● A instalação exige mão
de obra especializada
● Como as pastilhas de
vidro são translúcidas, é
necessário que o reboco seja
bem nivelado.

3. A pastilha de vidro pode
trazer muitos benefícios para
o ambiente decorado – Foto:
Kia Designs
Decoração com pastilhas
de vidro
A pastilha de vidro é um
tipo de revestimento bastante
versátil, podendo ser utilizado, inclusive, em ambientes
externos e superfícies curvas.
E por ser um tipo de revestimento que resiste a altas
temperaturas e também a
umidade, as pastilhas de vidro
oferecem a grande vantagem
de poderem ser utilizadas
tanto em ambientes externos
como internos, fazendo com
que esse detalhe deixe-a à
frente de diversos outros tipos de revestimentos, pois a
chance de aparecer trincas nas
pastilhas é mínima.
Para escolher a pastilha de
vidro para o seu ambiente é
sempre importante lembrar
de que ela é um revestimento
que deve ser harmonizar ao
restante do ambiente e como
as pastilhas de vidro podem
ser encontradas em diversas
cores, tamanhos e formatos é
fácil fazê-la compor diferentes
estilos de decoração.

4. Faça as pastilhas de
vidro serem o grande destaque da decoração do seu
ambiente – Foto: Oceanside
Glasstile
As pastilhas de vidro são
perfeitas para banheiros,
lavanderias e piscinas, pois
são muito resistentes a produtos alcalinos e ácidos.
Desta forma, ela possui sempre um brilho incomparável,
mesmo quando são utilizados produtos de limpezas
muito fortes. Os revestimentos de cerâmica ou porcelana
podem perder a cor e o brilho quando expostos à esses
mesmo produtos, o que faz
as pastilhas de vidro ganharem vantagem.

5. As pastilhas de vidro no
banheiro são muito comuns
na área do box – Foto: Gislene Lopes
Se a parede que for aplicada as pastilhas de vidro for
bem vedada, as chances de
aparecer umidade ou mofo
é praticamente inexistente.
A composição da pastilha
de vidro aplicada na parede
possui um nível de absorção de umidade de 0,05%,
quase zero, ficando à frente
das cerâmicas que absorvem
3x mais e até mancham por
isso. O lado da pastilha de
vidro que entra em contato
com a argamassa também é
impermeável. Além disso, é
um ótimo isolante elétrico
e um bom isolante térmico.

Rosa Chá: ideias de decoração
e cores que combinam
A cor rosa é capaz de mudar a
decoração de um ambiente e deixar
o espaço mais aconchegante, delicado e com um toque de feminilidade,
mas claro, isso vai depender muito
da tonalidade escolhida. O rosa
marsala, por exemplo, é perfeito
para colocar mais vida e descontração no ambiente, já o rosa chá, é
ideal para trazer leveza e delicadeza
à decoração.
Vamos falar justamente da deco-

ração rosa chá. Essa tonalidade de
rosa é conhecida pela suavidade,
pois é um rosa claro ideal para decorar espaços pequenos e também
para ser usado para trazer elegância e suavidade aos espaços. Dessa
forma, se você deseja aprender
como usar a paleta rosa chá na sua
decoração ou apenas está em busca
de inspirações para transformar sua
casa, basta continuar acompanhando nossas dicas abaixo.

Cores que combinam com
rosa chá
A cor rosa chá pode sim ser usada
sozinha no ambiente com uma decoração monocromática, pois é uma
cor clara e suave, logo não sobrecarrega a decoração, no entanto, se
você quer trazer mais personalidade

aos espaço a dica é saber quais são
as cores que combinam com rosa
chá e assim colocar seu toque especial no espaço decorado.
Assim sendo, a seguir você pode
conferir uma lista de cores que combinam com rosa chá para decorar
sua casa.

chá, mas se quiser trazer um
pouco mais de modernidade
ao espaço, tons mais escuros
ou vibrantes do amarelo em
detalhes decorativos também
são bem vindos.

Branco
A paleta rosa chá combinada com a cor branca é perfeita
para ambientes com um estilo
clean e leve, além disso, essa
combinação é ideal para espaços pequenos, pois as duas cores claras vão ajudar a ampliar
visualmente o espaço.
Cinza
A decoração rosa chá e cinza está cada dia mais em alta,
pois é uma forma de usar a
delicadeza do rosa junto com
a neutralidade do cinza e ga-

rantir um espaço com estilo
contemporâneo, sendo que a
paleta rosa chá com cinza pode
ser usada desde a decoração
de cozinhas e até mesmo em
quartos, salas e banheiros.
Amarelo
Para um espaço alegre e
bem divertido a combinação
perfeita é a decoração rosa chá
com amarelo. Aqui a proposta
mais interessante é investir
em um amarelo pastel para
se equilibrar perfeitamente
com a delicada da cor rosa

Azul
Outra combinação perfeita
para ambientes modernos é a
cor rosa chá com tons de azul,
e aqui novamente a proposta
mais interessante é usar a cor
azul claro como os tons pastéis
para que a decoração fique
delicada e bem equilibrada,
principalmente se essa combinação de cores for ser usada
no quarto de bebê.
Marrom
Muitas pessoas não gostam
dos tons de marrom, no entanto, o marrom combinado com
a cor de rosa chá é perfeito
para quem quer elaborar a
decoração de um espaço super
acolhedor, principalmente se a
cor marrom for inserida através dos móveis e o rosa chá
ficar como base no ambiente.

