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5 TENDÊNCIAS DE DECORAÇÃO DOS APARTAMENTOS PARISIENSES

C O M O M O N TA R U M A
PAREDE DE PLANTAS EM
CASA

DECORAÇÃO DE PAAS 5 MELHORES TENREDE: COMO USAR A
DÊNCIAS DE DECORAÇÃO
CRIATIVIDADE SEM
SEGUNDO O PINTEREST
GASTAR MUITO

COMO INOVAR NA
DECORAÇÃO DA CABECEIRA DA CAMA

EXPRESSIVE PRINTS:
SAIBA TUDO SOBRE A
NOVA TENDÊNCIA DE
DECORAÇÃO

4 estilos de decoração para quem quer
requinte e simplicidade
Sem dúvidas, com a chegada da pandemia, passamos a ficar mais tempo em casa e, consequentemente,
a valorizar mais os ambientes que nos acolhem e proporcionam momentos de descanso e sossego. Por
esse motivo, muitas pessoas perceberam que os seus imóveis já não atendiam mais às suas necessidades
e passaram a buscar novas casas, apartamentos ou, até mesmo, kitnets à venda. Entretanto, nem todo
mundo pretende se mudar. Alguns moradores decidiram por fazer alguns retoques e apostar em novos
tipos de decorações para tornar os seus lares mais confortáveis e aconchegantes. Pensando nisso, listamos
5 estilos de home decor ideais para quem busca a união perfeita entre o requinte e a simplicidade. Siga
com a gente e confira.

2. Tendência Boho
Certeiro para os moradores expressarem
toda a sua vibração e criatividade, a boho
decor mixa diversas referências étnicas como
o hippie, o punk, o country, o vintage e o
romântico. Esse mix inusitado tira qualquer
ambiente do óbvio e adiciona aos imóveis uma

personalidade única.
Com diversas cores, texturas e formatos, o
boho permite mobílias amplas, tecidos coloridos, pufes, elementos antigos e o encontro
de várias tonalidades como o bege, o preto, o
verde militar, o caqui e o café.

3. Mood Escandinavo
Outra forte tendência da
home decor, o mood escandinavo enche os olhos daqueles que buscam por beleza e aconchego. Embora
esteja presente desde o século XX, esse estilo agrega
um toque contemporâneo
aos ambientes. Para investir na tendência é preciso,
antes de mais nada, apostar em cores sóbrias como
o branco e complementar
com tonalidades mais vivas
em objetos e elementos.
Além disso, texturas e iluminação natural também
são muito bem-vindas para
preencher os espaços que,
preferencialmente, não
devem acompanhar muitos
móveis ou objetos, para
oferecer sensações de espaço e aconchego.

1. Decoração contemporânea
Entre as mais populares do momento,
a decoração contemporânea é garantia de
elegância e simplicidade. Caracterizada
pelos móveis lineares, elementos clean
e tons neutros, a proposta se baseia no
“menos é mais” e é uma ótima aposta

para pessoas modernas que desejam um
cotidiano mais prático e descomplicado.
Para isso, uma boa pedida é investir em
almofadas coloridas, sofás almofadados
e confortáveis e materiais em vidro, aço,
madeira e pedras naturais.

4. Estilo rústico
Ideal para aqueles que buscam por espaços mais
aconchegantes, o estilo rústico é uma opção tanto
para quem deseja reformar os espaços quanto para
quem está em busca de comprar apartamentos ou
casas à venda. Afinal, essa tendência é tão buscada no momento que é possível encontrar imóveis
prontos e mobiliados que acompanham o conceito.

Para compor a decoração, a madeira é um dos
elementos principais e deve estar presente em
móveis, objetos e peças artesanais. Além disso,
texturas, objetos em cerâmica, estampas florais e
xadrez também são boas pedidas Assim, é possível
resgatar aquele ar nostálgico e aconchegante super
especial.

Banqueta para ilha: saiba
qual escolher
Se você sonha em ter uma cozinha com ilha completa, nada melhor do que investir em um belo modelo de banqueta para ilha. As
banquetas para ilha de cozinha além de proporcionar conforto ao
ambiente, também contribuem para uma decoração mais bonita e
para uma área gourmet mais funcional.
No entanto, para decorar a ilha de cozinha com banqueta é preciso analisar alguns fatores como estilo de decoração, número de
banquetas, rotina da casa entre outros. E pensando nisso tudo hoje
trouxemos para você dicas de decoração com banqueta para ilha. Por
isso, continue acompanhando nossas dicas a seguir para saber como
escolher as melhores banquetas para a ilha de cozinha.

A primeira coisa que você deve pensar ao investir em uma decoração de ilha de cozinha com banqueta é no tamanho da bancada
da sua ilha. Aqui é importante falar que para você usar de maneira
confortável as banquetas o espaço deve ser em média de 70 cm para
cada uma, ou seja, uma bancada de ilha com 280 cm acomoda bem
4 banquetas. Por isso, tenha em mãos a medida da sua ilha antes de
definir o número de banquetas. Lembrando que, conforme o design
da ilha, as banquetas não precisam ser usadas uma ao lado da outra,
pois também há layouts onde ficam duas de um lado e duas do outro,
então esse também é um ponto a ser levado em consideração.

Na hora de comprar a banqueta para ilha leve em consideração o estilo
de decoração usado na sua cozinha. No caso de uma cozinha rústica, por
exemplo, a banqueta de madeira mais robusta é perfeita, já uma cozinha
moderna e bem jovem pode contar com modelos de banquetas para ilha
gourmet de acrílico coloridas, enquanto uma cozinha industrial pode ter
modelos de banquetas aramadas e assim por diante.

Material
Não importa se você escolherá um modelo de banqueta de madeira,
de ferro ou mesmo banquetas estofadas para ilha de cozinha, o que
realmente é importante levar em consideração na hora da compra é a
qualidade do material da banqueta, isso vai contribuir para a compra
de um móvel de melhor qualidade, que oferecerá mais segurança aos
moradores e também mais conforto e durabilidade.

Carpete para Sala: conheça vantagens
e modelos
Desvantagens do carpete
para sala grande
Como qualquer outro revestimento, o carpete para sala grande é
uma peça que apresenta desvantagens. A principal delas é o acúmulo
de sujeiras e proliferação de mofo
em regiões quentes e úmidas. Para
isso não acontecer, você precisa ter

Vantagens do carpete grande para sala
● Conforto térmico: mesmo no inverno, a casa fica quentinha e
aconchegante;
● Isolamento acústico: a superfície do carpete grande para sala
reduz o nível de ruído proveniente do atrito com os pés, absorve o ruído
ambiente e bloqueia a passagem de som. É perfeito para usar em apartamentos decorados, por exemplo.
● Segurança: o carpete grande para sala oferece superfície antiderrapante, o que previne acidentes. É ótimo para quem tem crianças ou
idosos em casa e quer garantir a segurança deles no dia a dia.
● Praticidade: ao contrário do que muitos imaginam, o carpete para
sala de estar é prático de higienizar. Procure por empresas que instalem
materiais de qualidade, que não mancham e, com o uso dos produtos
certos, evitam alergias.
● Camuflagem: você pode instalar o carpete para sala de estar como
forma de transformar o ambiente sem fazer uma grande reforma na casa.
● Variedade: há uma grande cartela de cores e texturas de carpete
para sala de estar. Têm para todos os gostos e estilos – inclusive, se você
gosta de pisos de madeira, é só comprar um carpete de madeira para sala.
● Preço baixo: O carpete para sala de estar é muito mais barato que
outros revestimentos. É uma forma de economizar no projeto.
● Durabilidade: Com os cuidados certos, o carpete para sala grande
pode durar muito mais que outros tipos de revestimentos.

Modelos de carpete
para sala
Agora que você já sabe as
vantagens e desvantagens de

investir no carpete para sala
de jantar moderna, conheça
os modelos que você pode usar
no seu projeto. Veja!

Carpete de nylon
A maior vantagem de investir no carpete de nylon é que as
fibras não acumulam sujeira.

É um material de simples manutenção, indicado para ambientes com maior circulação
de pessoas.

os devidos cuidados com o material e utilizar produtos adequados.
Dependendo do material do seu
carpete, outra desvantagem é que
o peso dos móveis pode marcar a
superfície do carpete, o que pode
ser uma desvantagem para quem
gosta de inovar na decoração do
ambiente.

Carpete de lã
Embora ofereça conforto térmico, evite usar o carpete de
lã na sala de jantar ou perto da cozinha, pois o material não
resiste a produtos químicos. Use apenas na sala de estar ou
no quarto.

Carpete de poliéster
O tapete carpete para sala de poliéster é similar ao de nylon.
É um material prático e indicado para ambientes movimentados.
Porém, ele tende a acumular poeira mais fácil, então você precisa
ter um pouco mais de atenção na limpeza deste material.

Carpete de madeira para sala
Se você é uma pessoa muito alérgica e não pode chegar perto de
carpetes, a dica é investir no prático carpete de madeira para sala. Sua
característica principal é o formato de régua fina, revestida por madeira
natural. É bem mais econômico investir nesse material que outros tipos
de pisos de madeira – e você não precisa se preocupar com alergias.

Melhores cores de tapete carpete para sala
A tonalidade do tapete carpete para sala deve ser escolhida de
acordo com a decoração do ambiente. Pense em cores que harmonizem com o estilo de decoração e móveis que você já tem. Na dúvida,
considere que os tons claros e neutros combinam com todos os estilos, especialmente os beges e brancos – que transmitem a sensação
de amplitude. Por outro lado, essas cores mancham com facilidade.

Cor caramelo na decoração
A cor caramelo é um grande curinga no universo do
design de interiores, isso porque a cor de caramelo, ou
açúcar queimado, possui tonalidades que vão desde o bege
até o marrom, ou seja, é uma cor neutra muito fácil de se
harmonizar com diferentes estilos de decoração.
Mas além da facilidade de usar a cor de caramelo na
decoração, essa cor também oferece outros benefícios ao
ambiente, como sensação de conforto, segurança e claro,
elegância quando combinada com os elementos certos. Por
isso, se você quer saber como elaborar uma bela decoração
cor caramelo para o seu lar, basta continuar acompanhando nossas dicas a seguir.

Laranja
A decoração cor caramelo com a cor laranja é perfeita
para quem deseja elaborar um espaço mais descontraído, pois o laranja é uma cor viva e alegre. Mas para não
sobrecarregar a sua decoração, a dica aqui é combinar
o laranja com a cor caramelo claro ou ainda usar uma
terceira cor mais clara no ambiente, como a cor bege,
por exemplo.

Cores que combinam com caramelo

Você sabe quais são as cores que combinam com caramelo? Pois bem, lembra que falamos que essa é uma cor
neutra, pois é, e isso faz com que praticamente todas as
cores combinem com a cor de caramelo, mas para escolher a
combinação certa é preciso pensar no seu estilo de ambiente
e em qual mensagem você deseja passar. Dessa forma, a seguir você pode conferir nossa lista de cores que combinam
com caramelo para se inspirar para sua decoração.

Verde
A combinação de tons de verde na decoração cor caramelo é muito fácil de ser feita, pois enquanto o caramelo
trata sobriedade e sofisticação ao ambiente, o verde chega
para trazer um toque de leveza e frescor ao espaço, e aqui
você pode usar sua imaginação, pois o verde não precisa
estar apenas em revestimentos e móveis, pois também
pode ser usado através das plantas.
Cinza
O cinza é uma das cores que combinam com caramelo
mais usadas na decoração de espaços modernos e sofisticados, e aqui você pode tanto mesclar os tons mais
escuros quanto os tons mais claros das duas cores para
trazer equilíbrio ao espaço decorado.

Rosa
Você já pensou em investir em um espaço decorado na cor de
caramelo com rosa? Pois é, essa combinação é ideal para decorar
espaços com um toque mais feminino. Aqui para um espaço mais
delicado e clean, combine a cor caramelo claro com tons de rosa
claro, mas se o objetivo é causar um impacto visual maior, você
pode optar pela cor caramelo claro combinada com tons de rosas
mais vibrantes como o marsala, por exemplo.
Branco
A decoração cor caramelo com branco nunca dá errado, afinal
de contas, são duas cores neutras que vão trabalhar em conjunto
para deixar o espaço mais sofisticado e agradável. Aqui o mais
interessante é fazer a combinação do caramelo claro com o branco, pois isso deixa o espaço mais leve, mas claro, se você optar
por detalhes na cor de caramelo escuro, seu espaço também pode
ficar lindo e cheio de personalidade.

Decoração com Gesso: ideias criativas para decorar
sua casa

O gesso é um dos materiais mais versáteis para usar
no projetos atuais, sabia disso? Ele pode incrementar
texturas na parede, dividir ambientes e criar móveis sob
medida super práticos para sua rotina. A decoração de
gesso é genial! Pensando nisso, hoje vamos te mostrar
como utilizar o gesso para transformar sua decoração.
Confira e inspire-se com as melhores ideias!

Parede 3D
Existem várias maneiras de conseguir uma parede 3D,
a mais simples é por meio da decoração com placas de
gesso. A vantagem de investir na decoração com placas
de gesso 3d na parede é que você consegue economizar
no projeto e conseguir um resultado incrível para sua sala
de estar, sala de jantar ou quarto. A variedade de modelos de decoração com placas de gesso também é ampla.
Têm modelos geométricos, abstratos e até os que imitam
tijolinhos aparentes. É possível inovar no projeto!

Dica: evite usar a parede de gesso decorada no banheiro
e na área externa. O gesso não é um material resistente,
pode estragar rápido com a umidade.
Divisória de ambientes
Casas amplas e no conceito aberto precisam de divisória de ambiente. A solução para esses espaços é investir
na parede de gesso decorada, o famoso drywall.
Indicamos o uso da parede de gesso decorada para
dividir ambientes porque, além de ser barato, se você
quiser trocar a divisória de lugar, é só quebrar o gesso e
transformar seu espaço. Fica muito mais prático reformar
a casa. A parede pode ser lisa ou conter uma decoração de
gesso 3D criativa, como na foto abaixo em que a divisória
de gesso foi feita para separar a cozinha da sala de estar,
mas sem atrapalhar a comunicação entre os ambientes:

Além da decoração de gesso 3D você pode fazer um
móvel prático para seu dia a dia, como uma estante.
Assim, além de dividir os ambientes, a divisória ajuda
a organizar livros, coleções e enfeites lindos no espaço.
Decoração de gesso no teto
Além da decoração de gesso na parede, você também
pode fazer uma linda decoração de gesso no teto. Existem
várias formas de fazer uma decoração de gesso no teto.
A mais simples é a moldura de gesso, e a mais cara é o
teto rebaixado com iluminação embutida. Vamos falar
um pouco mais sobre eles abaixo:

Forro de gesso decorado
O forro de gesso decorado é utilizado para disfarçar
imperfeições, rebaixar o teto e embutir mais pontos de
iluminação no ambiente. Investir no forro de gesso decorado é a alternativa certa para esconder a fiação de
luminárias, do duto de ar condicionado e até para um
cortineiro de gesso na sala de estar ou no quarto. A maior
vantagem do forro de gesso é que você consegue fazer
projetos criativos e diferentes, em formatos curvos, com
luzes que vão do teto à decoração de gesso na parede. É
só usar sua criatividade e contratar bons profissionais!

Moldura de gesso
Se você prefere uma decoração com gesso mais simples,
apenas para fazer um acabamento no ambiente, então
faça use a moldura de gesso na sua casa.
Assim como outros tipos de decoração com gesso que
citamos aqui, a moldura também pode ser feita de diferentes tamanhos e formas. A decoração de gesso para sala,
por exemplo, pode contar com uma moldura simples e um
lindo lustre quadrado no centro do cômodo, como feito na
imagem abaixo. Repare que até as paredes contam com
a moldura de gesso. Sensacional, não acha?

