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6 NOVAS TENDÊNCIAS DE DECORAÇÃO PARA CONHECER E EXPLORAR
Elementos naturais
Azul e verde
Não é novidade que depois de mais de um ano de home office,
nós possamos estar enjoadas de alguns ambientes e querendo mudar
tudo ou somente algumas coisas que possam trazer um ar inovador.
Para a criatividade fluir bem, estar em um espaço que te inspire é
crucial, por isso, trouxemos 6 tendências de decoração para te ajudar
neste momento. Todas as inspirações podem ser aplicadas independentemente da linha de estilo que sua casa segue, assim, você pode
mudar os ambientes sem, necessariamente, ter que quebrar tudo ou
gastar demais com obras.

Itens vintage + qualidade

Tons de azul e verde se tornaram tendência, e você pode
usar onde você achar que falta um ponto de cor na sua casa,
seja na decoração como quadros, almofadas, tapetes, cortinas ou em estofados, como poltronas e o sofá.

Os itens vintage estão sempre sendo usados e, assim como na
moda, vêm sendo mais valorizados. A qualidade também é uma
característica que as pessoas estão procurando antes de comprar
objetos para casa, assim, uma nova tendência é adquirir itens que
vão durar mais tempo, tornando-se até mais sustentáveis.

Elementos naturais como palha, madeira em tons naturais
e plantas vêm ganhando muito espaço nas décor. Sendo uma
das tendências de decoração mais acolhedoras, ela traz uma
estética mais confortável para qualquer espaço.

Anos 20, 30, 40 e 50

Objetos aconchegantes

Conceito aberto

Tendências dessas décadas estão com bastante força
para a alegria dos nostálgicos. Estéticas como Art Deco,
entre outras, estão ficando cada vez mais presentes nas
casas e até em bares e restaurantes.

Para criar um ambiente aconchegante, nada melhor
do que usar objetos que sigam a mesma linha. Mantas e
almofadas tem o poder de trazer essa ideia para qualquer
cômodo. O tricô pode ser usado em qualquer item que
remete ao aconchego.

Essa tendência é a única que exige uma reforma. O
conceito aberto já existe há algum tempo, mas continua
super em alta, porque dá a sensação de amplitude aos
ambientes, por isso é uma das tendências de decoração
mais queridinhas.

Bancada de Quartzo: cores, preço e como limpar
A bancada para cozinha
precisa ser feita de materiais
resistentes e práticos de higienizar. Geralmente indicamos o mármore e o granito,
mas outro material de qualidade que vale a pena investir
é a bancada de quartzo.
O quartzo stone, também
conhecido como silestone, é
um material sintético composto por 94% de quartzo
natural e 6% de resina, o
que permite uma grande
variedade de cores e grande
resistência. Vale lembrar
que “silestone” é o nome da
marca que produz o quartzo
stone e não o nome oficial
do material. Mesmo assim,
é possível que algumas lojas
comercializem como bancada de silestone. E para você
saber tudo sobre a bancada
de quartzo preço, características e cores, montamos um
guia especial com tudo que
você precisa saber. Confira
as dicas e se inspire com as
ideias mais lindas!
Características da pedra de quartzo bancada
Conheça um pouco mais
das principais características
do quartzo para usar na sua
bancada:
Resistência
A maior característica da
pedra de quartzo bancada é
a resistência. Ela também
é impermeável, bactericida
e resistente a manchas. Se
você sonha ter uma bancada
branca, invista no quartzo
branco. Ele fica impecável. A
única desvantagem é que ela
não é resistente à altas temperaturas, então evite colo-

car panelas quentes na bancada de cozinha em quartzo,
isso estraga o material.

cada. Então sempre verifique
a composição do quartzo
antes de instalar.

Durabilidade
Com os cuidados certos,
sua bancada de cozinha em
quartzo pode durar anos em
perfeito estado. Mantenha
sua bancada limpa e sua cozinha será impecável.

Qual é melhor quartzo
ou granito?
Não existe uma resposta
certa para essa questão, pois
a resposta varia de acordo
com o gosto ou as necessidades do cliente. Se você
quer uma bancada de cozinha tradicional, bonita e por
um preço baixo, compre o
granito bege. Já se a ideia é
inovar no projeto e ter uma
bancada de cores variadas,
como vermelho ou totalmente branca, compensa investir
no quartzo.

Variedade
Por conta da resina presente na sua composição,
a bancada de cozinha em
quartzo pode ser feita de
diferentes cores e acabamentos. É possível até incluir
pedras vitrificadas para ter
pontos de brilhos na bancada. Você pode usar sua
criatividade para decorar a
cozinha e o banheiro com o
quartzo stone de cores variadas.
Qual o valor de uma
bancada de quartzo?
Um tópico importante
para avaliar sobre a bancada
de quartzo é o preço.
Comparada a outros materiais, a bancada de quartzo
preço é muito mais alto. O
valor por metro quadrado
costuma ser acima dos mil
reais e, se você incluir a cuba
esculpida, o valor é ainda
maior. Porém, se você está
procurando por uma pedra
clara e que não mancha, a
bancada de quartzo preço
alto é a melhor opção.
Atenção! alguns fornecedores podem fazer o quartzo
stone com mais resina na
composição para diminuir o
valor da pedra, mas isso interfere na qualidade da ban-

Além disso, vale lembrar
que o quartzo é uma pedra
que não mancha e nem risca. Então, se você precisa
de praticidade, ela é a mais
indicada. Procure pelo material que mais atende sua
demanda diária.
Pedra de quartzo bancada: onde usar?
A pedra de quartzo é muito utilizada na cozinha e no
banheiro. Porém, não é indicada para áreas externas,
como a área gourmet com fogão a lenha, porque os raios
UV danificam o material.
Deixe esse material para
fazer uma linda bancada de
cozinha de quartzo. Utilize
cores variadas e vibrantes
para alegrar o projeto. O
banheiro também pode contar com esse material para
fazer lindos projetos, como
na imagem abaixo em que a
bancada também forma um
espaço para cultivar plantinhas. Charmoso, não acha?

Bancada de quartzo cores:
Qual usar?
Como já falamos, a bancada de
quartzo cores é bem variada. Você
pode usar sua criatividade para
decorar cada ambiente da casa.
Caso esteja com medo de investir
em cores mais vibrantes, como uma
bancada de quartzo cores quentes
vermelho e laranja, a dica é fazer
móveis de cores neutras como
branco, bege ou preto.
Para conseguir uma decoração neutra, invista na bancada de
quartzo cinza para dar um toque
de cor no ambiente. É chique e sua
decoração fica linda!
Como limpar bancada de
quartzo
Embora seja uma pedra super
prática de higienizar, é preciso
seguir algumas dicas para manter
o brilho natural da bancada de
cozinha de quartzo. Por isso, confira nossas dicas de como limpar
bancada de quartzo para cozinha
e banheiro:
1. Remova as sujeiras mais
simples que caem na bancada com
um pano úmido;
2. No caso de manchas e gorduras, utilize um esfregão de plástico com detergente líquido.
3. Você também pode comprar produtos específicos para
bancada de quartzo para cozinha,
assim garante o brilho da pedra.
4. Não utilize produtos abrasivos, eles tiram o brilho;
Dica especial de como limpar
bancada de quartzo: Todo dia, sempre que terminar de lavar a louça
ou preparar as refeições, passe um
pano úmido com detergente na sua
bancada e finalize com um pano
seco. Isso elimina toda a sujeira e
deixa sua bancada de quartzo para
cozinha ainda mais bonita.

Cadeira de vime: conheça modelos e dicas para escolher a sua
A cadeira de vime voltou! Repaginada e com um visual mais moderninho,
as cadeiras de vime que andam fazendo
sucesso hoje em dia são a cara do estilo
boho. Mas para quem não abre mão
de um visual retrô, pode e deve trazer
à tona as cadeiras de vime usadas antigamente. Vamos te dar dicas e inspirações incríveis para usar a cadeira de
vime com muito estilo e conforto aí na
sua house.
O que é o vime?
O vime é uma técnica artesanal de
trançado das fibras naturais de árvores
como a vimeira, o salgueiro, o bambu
e até mesmo a cana de açúcar. Muito
comum no Brasil, a técnica do vime é
uma legítima representante da cultura
popular brasileira.
Poltrona de vime natural ou
poltrona de vime sintético?
Atualmente existem dois tipos de
vime: o natural e o sintético. Como você
deve imaginar, o vime natural é aquele
feito a partir do processo artesanal do
trançado das fibras das árvores. Já o
vime sintético é uma reprodução muito
fiel a aparência natural do vime, mas
com a diferença de ser produzido em
materiais como nylon e outros polímeros, ou seja, um tipo de plástico. Ambos
os materiais possuem suas vantagens e
desvantagens. No caso da poltrona de
vime natural, a principal vantagem é o
apelo à natureza e a qualidade de um
material feito artesanalmente.
Entretanto, a poltrona de vime sintético tem a vantagem de ser mais durável e resistente, especialmente em casos de exposição a ambientes externos.
Outra vantagem da poltrona de vime
sintético são as inúmeras variedades
de cores disponíveis, tornando-a ainda
mais versátil na decoração.

Onde usar a cadeira de vime?
A princípio, a cadeira de vime era
figurinha carimbada de varandas, terraços, jardins e demais áreas externas
da casa. Mas com os novos designs, a
cadeira de vime passou a ser peça de
decoração de interiores, valorizando
todo e qualquer tipo de ambiente, desde quartos, inclusive infantis, até salas
e cozinhas. Não existem barreiras para
a cadeira de vime. Você pode usá-la
onde quiser.
Cadeira de vime x estilos decorativos
Muita gente pensa que a cadeira de
vime está limitada a ambientes externos e / ou decorações rústicas. Mas não
é bem assim. A cadeira de vime se reinventou e hoje em dia seu uso está mais
democrático do que nunca. O estilo
rústico continua sendo o ponto alto da
cadeira de vime, especialmente aquelas
de fibras naturais. No entanto, outros
estilos mais modernos, como o boho, o
escandinavo e o industrial também se
apropriaram desse elemento, uma vez
que esses estilos pregam uma decoração mais reconectada aos elementos
da natureza.
As decorações modernas também
podem contar com a ludicidade da
cadeira de vime suspensa e da cadeira
de balanço de vime. Ambas as versões
trazem descontração e jovialidade aos
ambientes. Outro bom lugar para inserir a cadeira de vime é naqueles ambientes decorados com urban jungle.
O vime complementa o visual rústico
e natural das plantas, formando uma
composição única e aconchegante. As
decorações com influência retrô também ficam incríveis com a cadeira de
vime. Mas se a sua intenção é criar uma
decoração um pouco mais clássica, com

um leve toque de delicadeza e romantismo, então a dica é investir na cadeira
de vime branca.
Como limpar cadeira de vime:
dicas e cuidados
A limpeza da cadeira de vime não é
nenhum bicho de sete cabeças. Apesar
das tramas comuns da peça, ela não
apresenta grandes dificuldades na hora
da higienização. Contudo, é importante
tomar alguns cuidados especiais para
garantir a maior durabilidade da cadeira e evitar desgastes, especialmente
se ela for de fibra natural. Confira as
dicas:
● Use um aspirador de pó para
remover o pó e a sujeira mais grossa.
Cuidado com o tipo de bico que será
utilizado para não remover ou danificar
a pintura.
● Passe o aspirador de pó em movimentos suaves e delicados para não
desgastar a fibra da cadeira.
● Para a limpeza mais “fina” utilize
uma escova de dentes de cerdas macias
levemente umedecida em água.
● Passe a escova por toda a extensão da cadeira e, na sequência, seque
bem com um pano macio e que não
solte fiapos.
● Não deixe a cadeira de vime natural secando ao sol. Isso pode causar
o ressecamento das fibras e o desgaste
do móvel.
● Em dias mais frios é possível finalizar a secagem da cadeira de vime
com um secador de cabelo na opção ar
frio.
● As cadeiras de vime sintético
podem ser lavadas, inclusive com mangueira, o que torna o processo mais
rápido e fácil.
● Cadeiras de vime natural não
devem ficar expostas ao sol e a chuva.
Mantenha-as em local coberto e protegido.

Cerâmica para parede: descubra vantagens e como escolher
Democrática e acessível, a cerâmica para parede nunca saiu de
cena. Utilizada há décadas em diversos tipos de projetos, a cerâmica
é hoje uma das opções de revestimento de parede mais versáteis que
existe. Disponível em diferentes cores, tamanhos, texturas e formatos,
a cerâmica para parede contempla desde projetos clássicos até os mais
modernos. E com tanta oferta no mercado, às vezes pode parecer
difícil escolher a cerâmica ideal, não é mesmo? Mas só parece! Com
algumas dicas e ideias, tudo se resolve. Confira!

Para um ambiente mais moderno, por exemplo, vale trazer cerâmicas
de cores neutras e peças grandes. Já em um ambiente clássico pede
por cerâmicas de cores claras com acabamento acetinado. Por outro
lado, ambientes com uma pegada um tanto retrô ficam incríveis com
cerâmicas que simulam ladrilhos hidráulicos. Verifique ainda quantas
paredes receberão o revestimento cerâmico. Lembrando que quanto
mais paredes, mais neutra e clean deve ser a cerâmica para não carregar visualmente o ambiente.

Quais as vantagens da cerâmica para parede?
A cerâmica é um dos revestimentos mais duráveis e resistentes
que você pode escolher.
Fabricada com argila e minerais, a cerâmica suporta muito bem a
exposição a umidade, sol, chuva e vento. Por conta disso, acaba sendo
também uma ótima opção para fachadas e áreas externas.

O orçamento que você tem em mãos para comprar a cerâmica é
outro ponto importante. Se for necessário, revise o projeto e tente
adequá-lo para caber no seu bolso. Por sorte, hoje em dia existem
inúmeras opções de cerâmica para parede com bom preço e qualidade. Mas tem que pesquisar. Por fim, você ainda precisa analisar o
local de aplicação da cerâmica. Em ambientes externos ou úmidos, o
ideal é optar por cerâmicas de melhor qualidade e resistência, já que
as peças ficaram expostas à água, ao sol e ao vento e, dependendo do
material, elas podem facilmente desbotar e perder a cor.

Fácil limpeza e manutenção
A cerâmica é um material praticamente impermeável, ou seja, ela
repele naturalmente água e outros líquidos. Essa característica faz
com que a cerâmica seja fácil de limpar, uma vez que a sujeira não
impregna no material. A cerâmica também não exige manutenções,
dada sua resistência e durabilidade. O único cuidado deve ser com
a limpeza do rejunte. De modo geral, a limpeza da cerâmica para
parede consiste, basicamente, em água, detergente neutro e uma
esponja macia.
Variedade
Poucos materiais são tão versáteis quanto a cerâmica para parede.
Hoje em dia é possível encontrar versões de cerâmica em formatos
tradicionais, como o quadrado e o retangular, mas também em formatos mais modernos, como os hexagonais. Outra novidade é o
tamanho das peças. Atualmente, os modelos preferidos são aqueles
em grandes formatos, que imprimem um visual mais clean e moderno
para os ambientes. As cores e as texturas também impressionam. As
cerâmicas de parede podem vir desde o branco clássico até as texturas mais tecnológicas, como aquelas que simulam madeira, pedra e
cimento queimado, por exemplo.
Custo-benefício
Diante de tantas vantagens, a impressão que se tem é que a cerâmica para parede é um revestimento caro. Mas não é! Esse é um dos
revestimentos com melhor custo benefício do mercado.
Como escolher cerâmica para parede
Na hora de escolher a cerâmica para parede, você precisa levar
três itens em consideração: estilo da sua casa, orçamento disponível
e local de aplicação. O estilo arquitetônico e decorativo vai influenciar
diretamente na escolha das cores, texturas e tamanho da cerâmica.

Tipos de cerâmica para parede
A cerâmica para parede 3D é uma das preferidas do momento. Esse
tipo de revestimento possui textura em alto relevo, podendo simular
materiais naturais, como pedras e madeira, ou ainda trazer estampas
decorativas, como as geométricas. A cerâmica 3D é normalmente
utilizada em ambientes internos valorizando o projeto decorativo.
Entretanto, por ser uma cerâmica de grande apelo visual, ela deve
ser, preferencialmente, aplicada em apenas uma das paredes.
Pastilhas
As pastilhas não morreram! Elas continuam sendo utilizadas tanto
em projetos internos, quanto externos. E apesar de serem tradicionais
em espaços como cozinhas e banheiros, as pastilhas também passaram
a fazer parte de outros ambientes, como quartos e salas, especialmente
nas versões mais modernas, com formatos e tamanhos diferenciados.
Ladrilho hidráulico
O ladrilho hidráulico é outro tipo popular de cerâmica para parede. Geralmente super colorido e estampado, esse tipo de cerâmica
complementa muito bem propostas rústicas e retros de decoração,
apesar de também ser usada em projetos modernos de visual arrojado.
Faixa de parede
Para quem deseja uma cerâmica de efeito decorativo uma boa
opção é a faixa de parede.
Essa cerâmica forma um detalhe diferenciado na parede, realçando
os ambientes e também servindo de proteção em espaços molhados,
como a área da bancada da pia ou do banheiro.

Cerâmica para parede
quarto
Sabia que dá para usar cerâmica na parede do quarto? Pois
é! Mesmo sendo considerado
um piso frio, a cerâmica acrescenta elegância e sofisticação ao
projeto. O ideal é escolher uma
parede de destaque do quarto
(quase sempre a da cabeceira)
para a aplicação das peças.
Cerâmica para parede
sala
Assim como no quarto, a
cerâmica para parede também
pode ser usada para destacar a
decoração da sala de estar. Nesse
caso, a dica é escolher a parede
de maior impacto, como aquela
onde fica a TV. Inclusive, você
pode optar por criar um painel
para a TV usando as cerâmicas.
Cerâmica para parede
cozinha
Antigamente, era comum
usar cerâmica em todas as paredes da cozinha. Hoje em dia,
no entanto, a cerâmica é mais
utilizada apenas na parede da
pia para reter a umidade e facilitar a limpeza. Uma boa dica
de cerâmica para cozinha são
os ladrilhos hidráulicos e as
pastilhas.
Cerâmica para parede
banheiro
Praticamente impossível
pensar em banheiro sem pensar
em cerâmica. Por isso, capriche
na escolha das peças que serão
utilizadas, uma vez que elas
terão um papel de destaque no
projeto. Para sair do comum,
opte por cerâmicas de cores
além do branco e bege. E ouse
também na paginação.

Cerâmica para parede
externa
Além de proteger a parede
contra as intempéries do clima,
a cerâmica ainda confere beleza
e elegância para a fachada e facilita a manutenção. Uma boa
opção é escolher cerâmicas que
simulem materiais como mármore e madeira, por exemplo.
Paginação da cerâmica
na parede
A paginação vertical é aquela
onde as peças são instaladas
com o lado maior posicionado
para cima. Esse tipo de paginação favorece espaços de pé direito baixo, dando a impressão de
que os ambientes são mais altos.
Horizontal
A paginação horizontal consiste na aplicação das peças
“deitadas”. Isso significa instalar as cerâmicas com o lado
maior posicionado para baixo.
Essa paginação é ideal para

ambientes pequenos, já que a
horizontalidade das peças causa
a sensação de amplitude e profundidade.
Diagonal
Nem em pé, nem deitada.
A paginação diagonal é aquela
onde as peças são instaladas
com uma leve inclinação. No
entanto, esse tipo de paginação
não é recomendada pelo alto
desperdício das peças, podendo
chegar a 25% do total.
Escama de peixe
A paginação escama de peixe
é uma das preferidas do momento. Utilizada em cerâmicas
de formato estreito e retangular,
a paginação escama de peixe é
instalada com faixas de peças
na horizontal e vertical, formando um ângulo de 90º. Aqui, a
taxa de desperdício de material
também é alta, podendo chegar
a 30%.

Espinha de peixe
A espinha de peixe é um tipo
de paginação de cerâmica para
parede com formato parecido
ao da escama de peixe, mas com
a diferença de que as peças são
alinhadas a um ângulo de 45º.
As cerâmicas nesse tipo de paginação formam uma espécie de
zig zag, por isso também acabam
sendo chamadas de paginação
Chevron.
Alinhada
A paginação alinhada, como
o nome sugere, é aquela mais
“certinha” e ordenada. Aqui, as
peças são colocadas uma sobre
a outra, retas e na mesma linha.
Transpasse
Ao contrário da paginação
alinhada, a paginação estilo
transpasse é aquela que se assemelha ao formato de tijolinhos,
com peças intercaladas e desencontradas entre si.

Tons rosados
Os tons de rosa nunca estiveram tão em alta na decoração. Isso porque as variações
cromáticas da cor prometem
trazer um ar mais delicado e
cozy à sua casa. Por isso, não
existe contraindicação na hora
de combinar os rosados com
outras cores. Algumas das principais cores que ornam com a
tonalidade são: roxo, diversos
tons de azul, vermelho, verde,
amarelo e laranja. As nuances
mais neutras como branco, preto, cinza e bege também ficam
bem juntas com o rosa e suas
variações.
Por serem tons que se combinam com muitos outros, existe um mundo de possibilidades
na hora de compor a paleta
do seu cômodo. Além disso, é
possível fazer uma seleção das
peças principais do seu espaço.
Em seguida, pensar em quais
cores opostas, complementares
ou análogas podem ornar perfeitamente com eles. Móveis,
tapetes e objetos decorativos
também podem entrar no jogo
do tom sobre tom, o importante é que a decoração do seu lar
expresse sua personalidade.

Como misturar cores na decoração
Nada melhor do que
trazer um ar mais colorido para sua casa, não é
mesmo? Mas em alguns
momentos pode rolar uma
certa dúvida em relação
a como misturar cores
na decoração. É por essa
e muitas outras dúvidas
que hoje vamos te mostrar
como criar mixes coloridas e harmônicas. Afinal,
aprender mais sobre as
combinações de cores é
uma daquelas coisas válidas para toda a vida,
da decoração à moda. À
primeira vista, parece ser
mais fácil criar combinações que trabalham com
tons mais claros e neutros,
já que eles combinam com
tudo. Mas nós garantimos
que brincar com duplas,
trios ou quartetos de cores vibrantes ou de tons
rosados é uma tarefa para
lá de criativa. Portanto,
prepare-se para uma verdadeira aula de harmonia
cromática que promete
deixar seus espaços ainda
mais especiais.
Ton sur ton
A expressão francesa
significa nada mais que
tom sobre tom, em uma
tradução ao pé da letra.
Na decoração, essa técnica
cumpre o papel que seu
nome já diz. Você escolhe
uma tonalidade e vai sobrepondo outras nuances
dessa mesma cor em mais
peças.

Por exemplo: você pode apostar no verde como a cor da
sua parede e pode compor com móveis e objetos de decor
em vários tons dessa cor. Verde claro, escuro, verde-água.
Na brincadeira do ton sur ton, o que vale é mostrar as
mil versões de uma tonalidade.

Por ser uma técnica que pode facilmente ser aplicada,
aproveite ao máximo para misturar as nuances e deixar
seu espaço com um visual ainda mais aconchegante.
Mas se você ainda tem alguma dúvida, comece pelo mais
simples. Escolha um móvel maior como um sofá em uma
cor de destaque e use uma manta ou almofadas em tons
derivados.

Cores complementares
Falou em cores que contrastam, falou em tonalidades complementares. Em uma explicação rápida, elas basicamente
são aqueles tons que estão em
oposição uns aos outros no círculo cromático. Sendo assim,
são perfeitamente harmônicas
aos olhos. Nesse jogo das cores,
as duplas coloridas que mais
se destacam são: amarelo com
roxo, laranja com azul e vermelho com verde. Para trazer essas
dobradinhas especiais para sua
casa, uma boa opção é investir
em estampas. Sejam elas nos
tapetes, almofadas, quadros ou
em outros itens têxteis.

Escolher uma cor principal e apostar em pequenos
objetos de sua cor complementar é uma forma prática
de colorir sua sala, quarto, banheiro, cozinha ou qualquer outro espaço. Uma cabeceira de cama azul ou uma
pintura localizada acima da cama nessa cor, pode ser
acompanhada por colchas estampadas ou lisas na cor
laranja. Com pequenos passos é possível misturar cores
de formas simples e belas.
Cores análogas
Quando o assunto é cores análogas, estamos falando
daquelas que tonalidades que estão próximas no chamado
círculo cromático. Por serem vizinhas, elas têm muitos
tons semelhantes e, juntos, eles podem criar um encontro colorido bem rico na decoração da sua casa. Algumas
duplas clássicas de tons análogas são: rosa e vermelho,
verde e azul, amarelo e laranja.
Um dos recursos mais interessantes para combinar
nuances análogas é através dos contrastes. Na sua sala
de estar, por exemplo, escolha um tapete rosa claro e um
sofá vermelho escuro. Esse contraste visual é garantia
certa de beleza e sinergia de cores. Diferentemente das
complementares, nas combinações de cores vizinhas, é
interessante brincar com esse minimalismo e maximalismo colorido.
Cores vibrantes
Antes de mais nada, temos que falar que os tons vibrantes são verdadeiras fontes de energia na decoração.
Cada cor tem um significado específico e no conjunto da
obra, elas prometem elevar o seu astral dentro de casa.
Em outras palavras, cores como o vermelho, amarelo,
rosa pink, verde e azul mais abertos podem e devem dar
às caras no seu décor.
Como falamos anteriormente, um bom guia para combinar cores na decoração é levar em conta os tipos de
combinações. As tonalidades que se complementam e as
análogas podem dar um norte na hora de criar o seu match colorido e vibrante. O equilíbrio cromático é sempre
importante para que nenhuma cor ou item roube demais
a cena.
Para deixar tudo em perfeita harmonia, elabora antes
uma pequena lista de texturas que deseja adicionar aos
ambientes. Ela também pode te ajudar na hora de repaginar seu espaço. Objetos decorativos que misturam
tons também são ótimas opções para quem quer trazer
cores mais alegres à decoração, mas prefere ter paredes
e móveis em tons mais sóbrios.

Escritório Pequeno: 8 dicas para aplicar no seu ambiente
O escritório pequeno é o projeto perfeito para os profissionais que não contam com muito espaço para realizarem suas atividades. Seja para a construção de um
espaço comercial ou home office, o projeto de escritório
pequeno se utiliza de soluções práticas e funcionais como
forma de garantir o bem-estar e a produtividade no local.
Logo, se você está em busca de inspiração para montar o
seu pequeno escritório, veio ao lugar certo. Neste post,
vamos compartilhar diversos projetos e dicas de como
aproveitar ao máximo o espaço para deixá-lo mais confortável e funcional. Confira!
Escritório pequeno e moderno: melhore a produtividade no seu local de trabalho
Ter um ambiente confortável, bem iluminado e organizado para trabalhar e/ou atender o público é fundamental
para muitos profissionais. Por isso, se a falta de espaço
é o problema, saiba que a construção de um projeto de
escritório pequeno pode ser a solução.
De acordo com a atividade exercida e com o estilo de
decoração definido é possível montar um escritório pequeno simples, moderno ou totalmente temático. Dessa
forma, fazendo uso de móveis sob medida, cadeiras ergonômicas, iluminação adequada e objetos que auxiliam
na organização é possível criar um cantinho perfeito para
suas atividades.
Escritório pequeno na sala
O escritório em casa é uma tendência que vem crescendo cada dia mais, pois as empresas conseguem enxergar
uma boa produtividade dos funcionários que exercem
suas atividades no próprio lar. No entanto, para que possíveis distrações não tirem o foco das atividades é preciso
estruturar um cantinho confortável, bem iluminado e
confortável para que o trabalho possa ser realizado com
eficiência. Na sala de estar, por exemplo, você pode fazer
uso de uma estante como divisória de ambiente. No projeto abaixo, o acabamento da estante industrial é similar
ao da mesa de trabalho, o que traz harmonia para o décor.
Em outros projetos de sala é possível montar seu escritório pequeno embaixo da escada. Fazendo uso de móveis
sob medida é possível fixar um bancada e até prateleiras
que auxiliam na organização do espaço. A porta de correr
por sua vez pode camuflar o escritório pequeno quando
não usado.

Escritório pequeno no quarto
Construir um escritório pequeno ou home office no
quarto é uma ótima ideia, pois esse espaço é o mais reservado da casa e devido a pouca circulação de pessoas é
possível se concentrar melhor nas atividades, tornando o
trabalho mais produtivo. No quarto você pode optar por
uma bancada suspensa. A peça, por eliminar a necessidade de base para sua fixação, facilita as etapas de limpeza
e também ajuda na otimização do cômodo, já que a parte
debaixo pode permitir o encaixe da cadeira para escritório ou de um gaveteiro preto que auxilia na organização.

A construção de um cloffice também é uma alternativa inteligente. Para quem não sabe, o cloffice surgiu a
partir da junção das palavras “closet” e home office” e se
trata de um espaço feito dentro do armário, com bancada
e prateleiras que permitem a realização de atividades.
Quando não usado, basta fechar a porta e o escritório
pequeno fica camuflado para as visitas.
Escritório pequeno na varanda
A varanda também se tornou alvo de muitos arquitetos
que procuravam trazer soluções práticas e funcionais aos
seus clientes. Por se tratar de um ambiente ventilado e
com iluminação abundante, muitos profissionais passaram a olhar a varanda com outros olhos. Fazendo uso
de bancadas sob medida, prateleiras, armários aéreos e
demais itens organizadores é possível tornar realidade o
sonho de muitas pessoas que desejam montar um escritório pequeno em casa. No projeto abaixo a tela e a cortina
de vidro trazem a segurança necessária para aqueles que
desfrutam do espaço.
8 dicas valiosas para decorar o escritório pequeno
1. Cores neutras como branco, cinza claro e bege são
ótimas opções já que trazem a sensação de amplitude,
deixando o espaço maior do que é realmente;
2. Preze por uma iluminação eficiente, fazendo uso de
pendentes ou até luminárias de mesa;
3. Invista em uma cadeira de escritório ergonômica
que preze pelo seu bem-estar;
4. Faça uso de móveis planejados (bancadas, armários,
prateleiras…), pois eles ajudam na otimização do espaço;
5. Aproveite ao máximo as paredes do ambiente, incluindo prateleiras, nichos e armários aéreos;
6. Caixas organizadoras e gaveteiros podem ajudar na
organização de itens de papelaria e demais documentos;
7. O quadro de cortiça em uma parte da parede, ajuda
na decoração e auxilia na fixação de bilhetes e lembretes
de tarefas;
8. Utilize vasos de plantas, pois eles trazem frescor e
deixam o ambiente mais aconchegante.

