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1. Nichos e prateleiras
Os nichos e prateleiras são peças fundamentais na composição
do banheiro. Juntos, eles ajudam na organização de itens de higiene
do dia a dia facilitando o acesso a eles. Outra vantagem dos nichos
e prateleiras é o preço. Em geral, essas peças são baratas e acessíveis, sem contar a grande variedade de cores e materiais com que
são fabricadas.

Acessórios para banheiro: veja 15
itens indispensáveis para você procurar

13. Quadros
Até pouco tempo atrás não era muito comum o uso de quadros
na decoração do banheiro. Mas hoje em dia, esse acessório garante
estilo e personalidade para o ambiente. Sem contar que os quadros
podem trazer frases motivadoras capazes de inspirar o seu dia logo
no início da manhã.

2. Puxadores
Os puxadores são um pequeno detalhe na composição do banheiro, mas, acredite, eles fazem diferença. Utilizados para acionar a
abertura de portas de armários e portas de box, os puxadores geralmente já vem inclusos nos móveis e portas, mas você pode trocá-los
se preferir. Existem diversos modelos disponíveis para escolher e
fazer a substituição.
3. Toalheiro
Onde colocar as toalhas de banho? No toalheiro, é claro. Esse
outro acessório é fundamental em qualquer banheiro, contribuindo na organização e na decoração. Os toalheiros mais tradicionais
são fabricados em metal ou inox, mas é possível encontrar versões
em ferro, madeira e até vidro. Você ainda pode optar por modelos
grandes recomendados para toalhas de banho ou modelos pequenos
usados para toalhas de rosto. Existem ainda os toalheiros de bancada,
próprias para toalhas de mão.
4. Cestos
Os cestos são acessórios muito versáteis, funcionais e decorativos.
Você pode usá-los para colocar a roupa suja, guardar papel higiênico, armazenar toalhas, organizar maquiagem, entre outras coisas,
dependendo do tamanho e formato do cesto. Vale, inclusive, citar
que os cestos de palha, crochê e macramê são uma forte tendência
na decoração de banheiros, então, já fica a dica.
5. Bandeja
A bandeja é outro acessório que precisa estar na sua listinha. Essa
peça simples ajuda a manter seus produtos de higiene organizados
e cheios de estilo sob a bancada. E a melhor parte é a variedade
de materiais com que as bandejas são fabricadas. As de madeira,
por exemplo, são ótimas para banheiros de estilo rústico, boho e
escandinavo. Já as bandejas metálicas ficam lindas em banheiros
modernos, enquanto as de vidro são a cara de banheiros elegantes
e sofisticados.
6. Porta papel higiênico
Nada de deixar os rolos de papel higiênico no chão. Tenha um
porta papel para facilitar o dia a dia. Ele pode ser fixado na parede
(economizando espaço) ou apoiado diretamente no chão. Existem
modelos com capacidade para apenas um rolo, enquanto outros
podem acomodar até três ou quatro rolos de uma vez.
7. Difusores
Use difusores de ambiente para decorar e perfumar o seu banheiro. Você pode comprar modelos prontos ou fazer em casa a partir de

apoiar acessórios sobre ele. O banquinho também pode ser usado
na hora do banho para auxiliar em procedimentos estéticos, como
depilação, por exemplo. E se você tem crianças em casa, o banquinho
é útil para os pequenos alcançarem a pia.

14. Reforço na iluminação
Que tal trazer um acessório capaz de reforçar a iluminação do
banheiro, deixando-o mais funcional, como uma luz de bancada
para maquiagem, por exemplo, ou mais aconchegante, como uma luz
de velas perto da banheira? Seja qual for o objetivo, a iluminação é
sempre bem vinda e complementa a proposta de qualquer banheiro.

frascos vazios de perfumes ou outros vidrinhos bonitinhos.
8. Tapete
Mais do que decorar, o tapete para banheiro é puro conforto.
Com ele, você evita molhar o piso e tocar o chão gelado. Prefira os
tapetes de secagem rápida, com pelos curtos ou feitos em barbante.
9. Cabideiros
Os cabideiros são outro acessório mão na roda. Nele, você pendura a roupa que acabou de tirar ou aquela que pretende vestir depois
do banho. Ele ainda pode ser usado para pendurar toalha, roupão
ou o que mais achar necessário.
10. Espelho
Mal dá para imaginar como seria um banheiro sem espelho. Esse
é um dos acessórios mais indispensáveis que você pode colocar na
lista. O lado bom é que existem espelhos de todo tipo e preço para
escolher. Você pode começar com um mais baratinho e depois comprar aquele dos seus sonhos, só não pode deixar de ter um.
11. Plantas e vasos
As plantinhas enriquecem qualquer ambiente e não seria diferente no banheiro. Além de decorar, elas ajudam a purificar o ar, bom
né? Você pode usar plantas suspensas em suportes de macramê para
o caso de banheiros pequenos ou plantas de chão para banheiros
grandes e espaçosos. Mas lembre-se que as plantinhas precisam de
luz para viver e, por isso, o banheiro não pode ser escuro, ok?
12. Banquinho
Acredite, ter um banquinho de madeira (ou qualquer outro material) pode ser mais útil do que se imagina. Ele serve para muitas
coisas. Uma delas é fornecer apoio para a troca de roupa ou para

15. Kit de acessórios para banheiro
O kit de acessórios para banheiro fecha a lista com chave de ouro.
Esse kit geralmente é composto por um porta escova de dentes, porta
sabonete e dispenser para sabonete líquido. Em alguns kits pode ser
que venha incluída uma bandeja, onde esses acessórios podem ser
agrupados. Outro item que costuma compor o kit são os potinhos
multiuso, ou seja, você pode usá-los para o que quiser, mas na maioria das vezes eles são usados para armazenar algodão e cotonetes.
O kit de acessórios deve ser combinado com a decoração do banheiro. Se ele for moderno, prefira um kit cerâmico de cores neutras, por exemplo. Já para um banheiro clássico, os kits em vidro
são uma boa escolha. Os kits de banheiro em bambu também são
populares e ficam lindos complementando a decoração de banheiros
em estilo boho. E, então, pronto para dar início a sua própria lista
de acessórios para banheiro?

Conheça o Rodameio
Você está em dúvida entre dois tipos de revestimento de
parede? Que tal usar ambos? Você só precisa incluir um rodameio para separá-los e garantir a harmonia entre os detalhes.
O rodameio é uma solução simples e linda para dar acabamento
à sua decoração. Ele pode ser feito de diferentes cores e materiais. E você mesmo pode instalar essa peça para dar um toque
de charme na composição do ambiente. Para você saber tudo
sobre o que é rodameio, tipos e como usar na sua decoração,
confira nossas dicas e inspirações maravilhosas!
O que é rodameio
Para quem ainda não sabe o que é rodameio, saiba que a
peça tem a mesma função que um rodapé: melhorar o acabamento e a divisão dos revestimentos. Geralmente o rodameio
é instalado com altura a 90cm do chão, mas isso não é uma
regra. Você pode ajustar a altura de acordo com a disposição
dos móveis. No quarto, por exemplo, o rodameio pode ser instalado na medida da cabeceira ou acima dela, para criar um
efeito personalizado. Ah, e não precisa se preocupar com o
valor e o trabalho para instalar, você pode comprar o rodameio
autocolante para ganhar tempo.
Onde usar Rodameio?
Qualquer ambiente da casa pode contar com o rodameio
para finalizar o acabamento entre os revestimentos. O quarto de bebê é o cômodo mais comum para se usar o rodameio,
pois é um local que precisa ter harmonia e delicadeza em cada
parte. Mas também é possível usar o rodameio autocolante na
sala de estar ou no banheiro.
Tipos e materiais para rodameio
O rodameio pode ser feito de diferentes materiais e formatos. Trouxemos todos eles aqui para você conhecer um pouco
mais. Confira!
Rodameio de gesso
Por ser um material barato, o rodameio de gesso é um dos
modelos mais comuns para usar na decoração. Ele pode ser
personalizado de acordo com seu projeto.
Rodameio eva
Se você quer praticidade, invista sem medo no rodameio
eva. É um modelo econômico, prático de instalar (você mesmo
pode fazer isso) e o resultado é impecável. No entanto, não há
uma grande variedade de cores de rodameio eva para usar na
decoração. O branco é o modelo mais fácil de encontrar.
Pedras naturais
Para ambientes úmidos, como o banheiro e a cozinha, indicamos o uso do rodameio de pedras ou pastilhas, como mármore
branco, granito ou cerâmica.

Rodameio de madeira ou mdf
O rodameio de madeira ou de mdf é um material prático
para usar na decoração.
Você pode personalizar seu rodameio de madeira com cores
diferentes para harmonizar ainda mais com os revestimentos,
como feito na imagem abaixo com a madeira rosa e o papel de
parede de flamingos rosa e azul.
Rodameio poliestireno
O rodameio poliestireno, também conhecido como plástico,
é um material de substância sintética que tem propriedades
químicas e de composição diferentes. Muitos conhecem esse
material como Isopor®. Você pode usar o rodameio poliestireno para fazer efeitos lindos na decoração, como a moldura
de isopor. Garanto que o ambiente fica sensacional!
Além disso, esse modelo de rodameio é imune a cupins e
mofo. Não precisa pintar e é prático para instalar – alguns
modelos são de rodameio autocolante.

Cores para sala pequena: dicas para
escolher e modelos inspiradores
Você já parou para pensar: quais são as melhores cores para
sala pequena? Pois é, saiba que você não está sozinho com essa
dúvida, pois com projetos de casas e apartamentos cada vez
menores, muitas pessoas buscam por sugestão de cores para
sala pequena que vai ajudar a valorizar o ambiente e criar sensação de conforto. Além disso, devemos lembrar que é na sala
de estar e de jantar que você recebe suas visitas em casa seja
para um almoço, jantar, café da tarde ou até mesmo para uma
sessão de cinema, logo, as ideias de cores para sala pequena
além de contribuir para um espaço agradável também precisam
ajudar a passar a personalidade dos moradores da casa. Dessa
forma, se você está em busca de sugestões de cores para sala
pequena ou quer se inspirar com fotos lindas de salas decoradas, basta continuar acompanhando nossas dicas a seguir.
Como escolher cores para sala pequena?
Quando falamos sobre ideias de cores para sala pequena logo
nos vem à mente uma paleta de cores claras, não é mesmo?
Pois bem, apesar de realmente ser mais comum o uso dessas
cores na decoração de espaços compactos, devemos lembrar
que isso não é uma regra. Por isso, antes de ir atrás de sugestões
de cores para sala pequena você deve pensar em alguns pontos
específicos que você deseja para a sua decoração. E é pensando
em ajudar você que vamos abordar esses pontos abaixo.
Conforto
Se seu principal objetivo é passar mais sensação de conforto
usando a paleta de cores para sala pequena, nossa dica é optar
por uma decoração em cores neutras como bege, branco e tons
terrosos como o marrom. Essas cores ajudam a deixar o espaço
mais leve, além disso, cores como tons de marrom garantem
sensação de um espaço mais quente e acolhedor, principalmente se essa cor for usada através da madeira.
Amplitude
Muitas pessoas buscam ideias de cores para sala pequena
visando passar sensação de amplitude no espaço, e para isso
nada melhor do que optar por uma decoração em cores claras.
As cores claras ajudam a ampliar visualmente o espaço, principalmente se elas forem aliadas a um bom projeto de iluminação.
Logo, se você quer passar a impressão de uma sala maior, opte
por uma paleta em cores claras e invista em um bom projeto
de iluminação tanto artificial quanto natural.
Estilo de decoração
O estilo de decoração também pode influenciar na escolha
da sua paleta de cores para sala pequena, pois algumas cores
são mais presentes em determinados estilos decorativos do que

em outros. Tons terrosos, por exemplo, são ótimas cores para
pintar sala pequena e rústica, já cores como tons de cinza, azul
marinho e preto são muito comuns na decoração de salas pequenas e contemporâneas, enquanto isso uma paleta de cores
para sala pequena mais colorida é ideal para uma decoração
retrô ou mesmo para um espaço mais jovem e descontraído.
Integração
Lembre-se também de analisar se sua sala está integrada a
outros ambientes da casa antes de escolher a paleta de cores
para sala pequena, pois é importante que os espaços integrados
“conversem” entre si, garantindo assim uma decoração mais
equilibrada e harmoniosa para o seu lar.
Cores claras para sala pequena
Como você pode imaginar, as cores claras são as mais usadas
quando estamos falando sobre cores para pintar sala pequena, pois essas cores ajudam a ampliar visualmente o espaço e
trazer mais sensação de leveza ao ambiente. No entanto, além
da decoração monocromática você também pode investir em
uma paleta de cores claras em várias tonalidades e assim ter
cores para trazer mais personalidade ao seu ambiente, sendo
uma boa opção usar a paleta de cores pastéis que garantirá uma
sala compacta muito charmosa para o seu lar. Mas lembre-se,
não estamos falando apenas de cores para pintar sala pequena,
pois essas cores também podem estar presentes em móveis e
objetos decorativos como vasos, cortinas, tapetes entre outros.
Cores escuras para sala pequena
É comum encontrarmos pessoas com receio de usar cores
escuras para sala pequena, e isso porque essas cores podem
fazer o efeito contrário das tonalidades mais claras de cores de
tinta para sala pequena e passar a sensação de um espaço ainda
menor, entretanto, é importante você saber que é sim possível
usar cores escuras para decorar espaços pequenos. Uma ideia

legal de como usar tons escuros como cores de tinta para sala
pequena é optar por pintar uma única parede em uma tonalidade mais escura e deixar as demais em cores claras, ou ainda,
se você gostar muito de todas as paredes tendo a mesma cor a
ideia é pintá-las com esses tons mais escuros de cores de tinta
para sala pequena, no entanto, mantendo um excelente projeto
de iluminação para deixar sua sala mais bonita e confortável.
Porém, quando falamos sobre cores escuras para sala pequena é muito mais usual que elas apareçam através de detalhes
decorativos como uma poltrona decorativa vermelha, um sofá
preto, um tapete azul marinho e assim por diante.
Ideias de cores para sala de estar pequena
A sala de estar é a sala onde mais recebemos nossas visitas
em casa, por isso, sua decoração deve sempre ser pensada para
trazer a personalidade dos moradores ao ambiente, mas também para garantir um ambiente bem confortável. Dessa forma,
cores claras e neutras são as mais usadas como base de cores
para sala de estar pequena, pois isso facilita muito na hora de
colocar outras cores no espaço através de detalhes decorativos
como almofadas, vasos de plantas, objetos decorativos entre
outros. Mas claro, como já falamos acima, isso não precisa ser
uma regra, pois se você ama uma cor mais escura como o azul
marinho e quer usá-lo como base das cores para sala de estar
pequena é sim possível, contanto que você valorize muito bem
a iluminação do seu ambiente.
Ideias de cores para sala de TV pequena
Se você tem a sala de estar separada da sala de TV você
pode optar por uma paleta de cores para sala de TV pequena
diferente da sala de estar. Aqui o mais interessante é investir
em paredes lisas, principalmente a parede onde fica a TV, pois
isso evita criar um conflito visual, além disso, cores mais escuras como azul marinho, verde militar ou mesmo o marrom
garantem mais conforto visual para sua sala de TV e deixa seu
espaço mais acolhedor. Mas claro, se você quer ampliar visualmente sua sala de TV, como você já sabe, basta investir em
uma paleta de cores para sala pequena de TV que sejam mais
claras e caprichar em um bom projeto de iluminação que contribuirá para uma sala bem acolhedora. Mas lembre-se também
de usar cortina blackout para você ter mais conforto visual na
hora de assistir TV.
Ideias de cores para sala de jantar pequena
Para escolher as cores para sala de jantar pequena você pode
seguir basicamente as mesmas regras que usa para escolher as
cores para sala de estar pequena, ou seja, leve em consideração
a personalidade dos moradores e o estilo decorativo que você
deseja para esse espaço da casa. No entanto, uma dica bem legal para quem está atrás de ideias de cores para sala de jantar
pequena é optar por detalhes em cores como laranja, amarelo
ou vermelho, isso porque essas cores ajudam a abrir o apetite,
o que pode ser algo bem interessante para suas ideias de cores
para sala de jantar pequena, não é mesmo?

Decoração com livros: dicas, como fazer e fotos para se
inspirar agora mesmo
que livros são objetos únicos, muitas vezes de uma edição limitada e, por isso
mesmo, a decoração com livros acaba sendo ainda mais original.
As visitas gostam
Os livros são uma ótima maneira de receber e descontrair suas visitas. Ao
deixá-los em ambientes sociais, os seus convidados ficam mais a vontade para
conversar e puxar assuntos variados a partir dos títulos que estão à mostra.
Não custa nada
Os livros já estão aí não é mesmo? Então isso significa que você não
precisa comprar novos objetos de decoração. Basta usar os que já tem de
modo criativo.
Variedade para todos os estilos
Tem livro fininho, tem livro de capa branca, tem aqueles coloridos e outros
que são bem grandões. Essa infinidade de modelos de livros é perfeita para
compor os mais diversos estilos de decoração.
Crie uma paleta de cores
Se você tem muitos livros em casa pode pensar em separá-los por cor
ou pela cor predominante na capa. Para quem faz o gênero minimalista ou
clássico, a dica é apostar nos livros de capas de cores neutras e pouca informação visual. Já os mais despojados e modernos podem investir em uma
composição de livros coloridos.

Gosta de decoração? E de livros? Que tal então unir essas duas paixões
e criar uma decoração com livros criativa e original? Pois é essa mesma a
proposta desse post: te dar dicas e ideias super legais para que você possa
aproveitar ao máximo o que os livros tem para dar.
Porque fazer uma decoração com livros?
A decoração com livros não possui regras. Ela é muito livre, de modo
que a pessoa possa expor sua personalidade e gostos pessoais sem nenhum
obstáculo. Mas sempre existem algumas dicas que facilitam esse processo
e é justamente isso que te mostramos a seguir, confira:
É original e personalizada
Uma decoração com livros é original e revela muito da personalidade
dos donos da casa. Com a exposição dos títulos é possível demonstrar seu
estilo de vida, valores e posicionamento crítico no mundo. Isso sem contar

Posição dos livros
Por tradição, os livros quase sempre são expostos verticalmente na estante
com a lombada virada para frente. Mas isso não é uma regra e você pode
ficar a vontade para quebrar esse padrão. Uma possibilidade, por exemplo,
é usar os livros na horizontal, formando pilhas de diferentes tamanhos.
Você também pode deixá-los um ao lado do outro sobre um rack ou mesa
de centro, de modo que todas as capas fiquem expostas. Outra forma interessante é deixar um livro aberto em uma página com alguma ilustração ou
fotografia de impacto.
Formato
A variedade dos livros também pode ser notada nos formatos. A maioria
segue o tamanho padrão de 14cm x 21cm ou 16cm x 23cm. Os livros dedicados a temas como artes, arquitetura e fotografia costumam ser um pouco
maiores, com tamanhos entre 21cm x 28cm ou 24cm x 30 cm. Existem ainda
os formatos de bolso com tamanho de 11 cm x 18 cm ou, ainda, os modelos
quadrados, dedicados aos gêneros infantis, geralmente medindo 20cm
x 20cm. Essa variedade de tamanhos é importante na hora de compor a
decoração, já que o mais interessante é combinar os livros pela semelhança
de formatos para criar uma composição uniforme e harmônica. Mas, lembrando que isso não precisa ser um padrão. Você pode criar uma composição
mais “livre” e assimétrica reunindo livros de diferentes tamanhos, tudo vai

depender do que você pretende na sua decoração.
Títulos preferidos
Já que você vai expor os livros na decoração, então nada melhor do que
selecionar os seus títulos preferidos, assim a decoração ganha ainda mais
personalidade.
E os livros velhos?
Os livros velhos com páginas rasgadas ou que estão em falta podem ser
aproveitados na decoração de formas ainda mais criativas. Dá para colocar
o livro aberto na parede, como se fosse um quadro, ou fazer uma escultura
com as páginas, por exemplo. Outra forma de aproveitar esses livros é para
criar mobílias. Isso mesmo! Você pode fazer prateleiras usando livros velhos
como apoio ou até usá-los como pé de mesa.
Onde e como expor os livros na decoração
A sala é um local clássico para exibição de livros. Eles podem ser organizados em uma estante, em prateleiras ou nichos de modo vertical ou horizontal.
Você ainda pode selecionar os títulos mais interessantes para colocar sobre
o rack ou a mesa de centro. Nesse último caso, vale fazer uma pilha com
até quatro títulos. Se a sua decoração for moderninha, experimente formar
uma pilha de livros no chão. Ela pode servir, inclusive, de apoio para uma
plantinha.
Na cozinha
Os livros de culinária são os preferidos para esse espaço. Exponha-os em
nichos ou sob balcões e bancadas.
Nos quartos
Os livros sempre tem espaço garantido na mesinha de cabeceira. Mas,
além do livro de leitura do momento, espalhe alguns outros títulos sobre a
cabeceira da cama ou em prateleiras. Uma pilha ao lado da cama também
é interessante, fica moderna e despojada.
No escritório
Se você tem um escritório em casa pode aproveitar esse espaço para
montar uma mini biblioteca. Pode ser em uma estante ou em prateleiras. A
mesa de trabalho também pode receber títulos, especialmente aqueles que
se identificam com o seu trabalho.
Em festas
Você sabia que os livros também podem ser usados em decoração de
festas? Pois é! Experimente, por exemplo, fazer um varal de títulos ou quem
sabe uma estante para presentear os convidados ao final da festa.
Cuidados com os livros
● Não coloque os seus livros em ambientes úmidos ou locais sujeitos a
proliferação de mofo. Inclusive, não os deixem encostados na parede para
evitar o bolor.
● O sol também precisa ser evitado. A radiação solar pode danificar a
capa e as páginas internas.
● Cuidado com locais que recebam muita poeira, como varandas, por
exemplo. Nesse caso, o interessante é manter uma rotina de limpeza constante para evitar o acúmulo de sujeira.

Feng Shui Cozinha: 15 Dicas Para Aplicar Hoje e Atrair Prosperidade
Muitas pessoas estão colocando em prática técnicas de Feng Shui
para atrair mais vitalidade, bem-estar e prosperidade para a casa. Afinal,
a cozinha por sua vez reflete a forma como cuidamos de nós mesmos e
da maneira como tratamos nossos recursos – dinheiro e alimento. Logo,
se você deseja atrair as boas energias e vibrações para este ambiente,
mas não sabe por onde começar, este conteúdo foi feito especialmente
para você. Neste post, vamos compartilhar quais mudanças podem
ser feitas na sua cozinha para atrair prosperidade ainda hoje. Confira!
Conheça 15 dicas de feng shui cozinha e atraia prosperidade
O Feng Shui traduzido literalmente, significa vento e água, e se
trata de uma técnica chinesa muito usada para harmonizar a energia
que flui em um ambiente. As práticas dessa arte milenar oriental foi
conquistando cada vez mais adeptos e hoje, ela tem sido aplicada cada
vez mais nos projetos. No entanto, cada ambiente de uma casa deve ser
olhado de uma forma diferente, ou seja, as técnicas de Feng Shui quarto
não são iguais as técnicas de Feng Shui sala e também se diferem das
técnicas de Feng Shui banheiro e Feng Shui cozinha. Isso porque, cada
ambiente conta com móveis e funções específicas.
Neste contexto, vamos compartilhar algumas dicas de
Feng Shui cozinha para você aplicar e atrair prosperidade.
1. Cuide dos alimentos e fique atento a validade dos produtos
Procure cuidar dos seus alimentos com sabedoria, de forma que
eles não se deteriorem ou percam suas respectivas validades dentro
dos armários de cozinha, despensa ou geladeira. Compre quantidades
de alimentos suficientes para serem consumidos dentro do prazo estipulado nas embalagens e prepare alimentos suficientes para serem
consumidos em um curto prazo, evitando a perda de seus nutrientes.
2. Não guarde pequenas proporções de comida em grandes recipientes
Evite guardar dentro de armários, despensa de cozinha e geladeira,
recipientes grandes com pequenas quantidades de alimentos armazenados. Isso porque, essa prática emite a mensagem de escassez, carência
e falta de riqueza. A dica é manter visível na cozinha uma fruteira para
cozinha com frutas, recipientes cheios de alimentos, pois isso representa
abundância e, consequentemente mais disso você terá em sua vida.
3. Preze por um ambiente limpo e organizado
Na cozinha é onde preparamos nossas refeições, por isso que é natural que durante a transformação dos alimentos, alguns resíduos possam
ser gerados, muitas vezes impregnando a bancada para cozinha ou outros cantinhos do ambiente. Restos de comidas, respingos de líquidos
e gorduras são alguns exemplos. Logo, para manter a energia e as boas
vibrações fluindo neste espaço é preciso mantê-lo limpo e organizado.
4. Mantenha a cozinha bem iluminada e ventilada
É importante que você mantenha a cozinha bem iluminada e venti-

lada, ou seja, preze pela entrada de luz natural e vento, pois isso ativa
um padrão harmonioso no espaço. Contudo, se o layout da cozinha não
permitir a entrada abundante de luz natural e vento, procure melhorar
a iluminação artificial e instale exaustores para melhorar a circulação
de ar.
5. Invista em espelhos
Os espelhos e revestimentos espelhados trazem a sensação de amplitude do cômodo, por isso em se tratando de cozinha pequena procure considerá-los na decoração. No entanto, é válido ressaltar que o
ambiente precisa se manter limpo e organizado, do contrário o espelho
irá duplicar a imagem da bagunça, ok?
6. Fique atento a posição do fogão
No Feng Shui cozinha é importante que você fique atento quanto a
posição do fogão no ambiente. Isso porque, o fogão não pode ser colocado de forma que a pessoa que cozinha fique de costas para a porta,
pois isso favorece situações desagradáveis como mentiras, traições, etc.
Então, fica a dica! Se o fogão tradicional ou fogão cooktop estiver na
linha da porta procure colocar um cristal multifacetado para corrigir
o fluxo de energia. Agora se o fogão estiver de costas para a porta é
recomendado que você espelhe a parede atrás do fogão.
7. Evite posicionar o fogão ao lado da pia
De acordo com o Feng Shui cozinha não é muito aconselhável a pia
ficar ao lado do fogão. Mas, nós sabemos que com os imóveis cada vez
mais reduzidos, isso acaba sendo uma realidade. Logo, se o seu fogão
fica próximo a pia procure colocar um cristal multifacetado ou um
objeto de madeira entre eles. Assim, será possível equilibrar o choque
entre os elementos água e fogo.
8. Use todos os queimadores do fogão regularmente
Muitas vezes usamos apenas uma ou duas bocas do fogão, não é verdade? No entanto, segundo o Feng Shui cozinha é importante que você
utilize todos os queimadores regularmente, a fim de manter a energia
do fogão forte. Usar todas as bocas do fogão emite uma vibração de que
existem múltiplas fontes de renda ativas na casa.
9. Mantenha fogão e forno limpos
As boas vibrações e energias gostam de ambientes limpos e organizados, por isso capriche e coloque em prática técnicas de como limpar
fogão e forno. O entorno desses eletrodomésticos também precisa estar
organizado, bem iluminado e ventilado.
10. Posicione a lata de lixo longe do fogão
Para o Feng Shui cozinha a lata de lixo deve estar longe do fogão.
Isso porque, a lata de lixo concentra muita energia parada e estagnada.
Logo, a lata de lixo e prosperidade (fogão) não combinam.
11. Conserte vazamentos

Para o Feng Shui cozinha, vazamento emite um sinal de perdas
financeiras. Por isso, na presença de vazamentos procure consertá-los
o mais rápido possível.
12. Evite manter as facas à vista
As facas apresentam uma energia própria muito forte, por isso o Feng
Shui cozinha aconselha evitar manter as facas à vista sobre bancadas e
nichos. As facas à vista podem favorecer desentendimentos e discussões.
13. Evite usar panelas e frigideiras danificadas
Para o Feng Shui cozinha fazer uso de panelas e frigideiras danificadas durante a preparação das refeições emite uma energia danificada e
negativa aos alimentos. Por isso, sempre que possível avalie as condições
de seus utensílios domésticos.
14. Aplique as cores certas e preze pelo equilíbrio
Ao escolher a cor ou as cores de tintas que irão compor a decoração
da cozinha é importante prezar pelo equilíbrio da energia do elemento
água (existente em tons de azul) e do elemento fogo (existente na chama
do fogão). Por isso, nada impede de você escolher sua cor preferida,
desde que leve em consideração esse equilíbrio. Lembre-se que a cozinha muito escura e fria pode atrair problemas de saúde.
15. Invista em vasos de plantas
Utilize vasos de plantas e jardineiras na cozinha para potencializar
as boas energias do ambiente. Uma ótima opção são os vasos com a
Pilea nummulariifolia (também conhecida como dinheiro em penca)
ou os vasos com temperos que posteriormente serão aproveitados no
preparo das refeições como alecrim, orégano, manjericão e hortelã.
Evite na cozinha cultivar vasos com espécies venenosas ou tóxicas.

Móveis Vintage: ideias encantadoras para sua decoração
Você sabe o que são móveis
vintage? Bom, para entender
melhor o conceito, você precisa
saber diferenciar o vintage do
retrô. Embora sejam muito parecidos, são conceitos opostos.
O vintage é caracterizado por
móveis antigos, fabricados entre os anos 50 e 80 (ou até mais
velhos) e que foram conservados

ao longo dos anos. Já o retrô
se trata de móveis novos, com
design inspirado em peças de
coleções passadas. Sabe aquele sofá antigo que sua avó tem
há décadas? Ele é vintage! Os
modelos que são vendidos nas
lojas de fábrica, como o sofá pé
palito, são retrôs. Entendeu a
diferença?

Se você sonha em ter uma
decoração vintage, hoje vamos
te dar todas as dicas para você
encontrar móveis lindos para
sua casa.
Onde comprar móveis
vintage
Os móveis vintage são vendidos em lojas especializadas em
peças usadas. Procure lojas de
antiguidades ou vendas on-line
para encontrar modelos maravilhosos. Em alguns casos, é ne-

Decoração com móveis
vintage: dicas para arrasar no seu projeto
Existem inúmeras maneiras de fazer uma decoração
com móveis vintage. Não
pense que o vintage é exclusivo de ambientes delicados
e românticos, porque você

pode reformar as peças para
deixar no estilo mais agradável para você. Até mesmo
composições luxuosas pode
contar com móveis antigos.
Para você saber como adaptar
os móveis para sua decoração
com móveis vintage, separamos algumas dicas infalíveis.

cessário reformar o móvel, como
trocar os pés ou o estofado, mas
conserve o aspecto antigo da
peça. Isso faz toda a diferença
na sua decoração. O preço dos
móveis depende do estado de
conservação. Peças antigas e
conservadas são muito mais
caras do que as que possuem o
estofado rasgado ou estão sem
os puxadores vintage para móveis. Atente-se aos detalhes para
encontrar preços bons e peças de
qualidade.

Pé Direito Duplo: O que é e quais são as vantagens?
O pé direito duplo é a solução arquitetônica perfeita para aqueles que
buscam atribuir ao projeto do imóvel muita imponência e sofisticação. Afinal, é difícil não se encantar por essas decorações majestosas, não é mesmo?
Amplamente usado nas décadas de 40 e 50, com o objetivo de ostentar a posição social daqueles que tinham condições financeiras na época, o pé direito
duplo está de volta e retoma seu lugar de destaque em diferentes projetos.
Logo, se você está em busca de informação e inspiração sobre como
projetar e decorar o pé direito duplo do seu imóvel, atente-se aos próximos
tópicos.
O que é pé direito duplo?

O pé direito propriamente se trata da diferença (altura) entre o piso e o
teto de um ambiente ou de uma edificação inteira. No entanto, é comum
que as pessoas confundam o que é pé direito alto e pé direito duplo. Pois
bem, vamos a definição de cada um.
O pé direito alto precisa ter uma altura, entre o piso e o teto, de no mínimo três metros. Já o pé direito duplo é o imóvel que conta com duas vezes a
altura padrão de uma casa. Dessa forma, pensando que a altura padrão das
casas é de 2,70 metros, o pé direito duplo deve ter entre cinco e oito metros
de altura, contados do chão ao teto.
Quais as vantagens e desvantagens do pé direito duplo?
O pé direito duplo é uma solução arquitetônica que favorece a sensação
de amplitude e garante uma decoração exclusiva e imponente no imóvel.
Além disso, ambientes com pé direito duplo tendem a ser mais aconchegantes, já que são mais ventilados e recebem mais luz natural. O impacto
visual que o pé direito duplo cria é forte e agradável e muitas vezes permite
a comunicação visual com a paisagem externa do imóvel, onde as janelas se
tornam verdadeiras obras de arte em movimento. Móveis feitos sob medida
podem inclusive preencher a parede do pé direito duplo e trazer ainda mais
funcionalidade ao projeto, como mostra a imagem abaixo.
Como desvantagem podemos destacar a manutenção e limpeza das
janelas, a troca de lustres e demais estruturas altas do ambiente. A deficiência acústica também é um ponto relevante, já que o barulho da área
social muitas vezes pode incomodar aqueles que fazem uso da área íntima
no andar superior. Durante o inverno, a amplitude do ambiente que o pé
direito duplo proporciona também pode atrapalhar o conforto térmico do
imóvel, deixando-o mais frio.
Como projetar a iluminação pé direito duplo?
Na maior parte dos projetos com pé direito duplo, as janelas da área social
se estendem do chão ao teto. Logo, para controle da entrada de luz natural
recomenda-se fazer uso de cortinas motorizadas, pois a altura elevada torna
mais difícil de puxar a cortina manualmente.
No entanto, quando a luz do dia vai embora é necessário projetar cuidadosamente a iluminação artificial do imóvel. Os pendentes e os lustres
modernos são uma ótima alternativa e podem ser encontrados em diferentes
formatos, tamanhos e acabamentos. Por isso, fique atento ao design deles
para que seja proporcional ao ambiente.
O pendente ou lustre pode ser fixado próximo a escada do imóvel ou no
centro da sala de estar, por exemplo. As lâmpadas também merecem atenção
e para projetos com pé direito duplo a dica é investir nas lâmpadas AR111 ou
PAR 30, pois elas apresentam um alcance de foco de até 8 metros. Para uma
iluminação complementar e mais aconchegante você pode usar arandelas
de parede e até mesmo luminárias de piso próximo aos sofás e poltronas.
Como acertar no modelo de escada pé direito duplo?
As escadas em projetos de pé direito duplo também podem se tornar

grandes protagonistas da decoração, a depender do seu formato, tamanho
e acabamento. O lustre para escada em formato espiral é um modelo muito
usado nos projetos e normalmente vem acompanhado de um lindo jardim de
inverno embaixo da escada. Contudo, se o espaço permitir você pode optar
por uma escada reta com degraus flutuantes ou até mesmo uma escada em
U ou em formato L.
A iluminação da escada também pode realçar ainda mais sua presença
no ambiente. Fitas de LED ou até spot de luz embutidos nos degraus podem
fazer toda a diferença. Por fim, lembre-se que o guarda corpo e o corrimão
também devem conversar com o restante da decoração, ok?

