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Dicas
3 dicas para usar madeira de
demolição na decoração
A madeira sempre foi um material quente em termos estéticos, e por isso está muito associada ao aconchego no
espaço construído. Seja nas estruturas de uma casa, nos revestimentos de pisos e paredes ou até mesmo em pequenos
elementos, a madeira traz elegância e conforto para qualquer cômodo. Entre os tipos utilizados na construção, a madeira de demolição vem sendo uma das preferidas quando o assunto é decoração. Veja agora os motivos dessa escolha
e confira 3 dicas de como utilizá-la!
Por que usar madeira de demolição?
Em tempos de valorização da sustentabilidade e consumo responsável, a madeira de demolição tem se tornado cada
vez mais um material nobre no ramo da construção. Isso porque é uma madeira reaproveitada de antigas edificações,
o que evita o desperdício de novos materiais. A madeira de demolição pode ser adquirida em diferentes condições,
pois tudo depende do tipo de manutenção por qual passou ao longo dos anos. Quando utilizada para fins decorativos,
possui muitas vantagens em relação ao preço e ao aspecto estético.
Dependendo do tipo de madeira utilizada, esse material pode apresentar manchas, riscos e até mesmo ranhuras,
mas que são características valorizadas em muitos projetos. Esse tipo de madeira garante um clima rústico e requintado ao estilo da casa, e é por isso que muita gente nem se importa com a existência de pregos ou resquícios de pintura
antigos sobre o material. Além da beleza, a madeira de demolição tem preferência na decoração pelo baixo preço em
relação às demais madeiras tratadas. Que tal você também reaproveitar esse material e ainda economizar para deixar
a casa mais bonita?
Onde usar

Inúmeros são os espaços onde você pode utilizar a madeira de demolição para fins de decoração, por isso, separamos
essas opções em três categorias:
Mobiliário
Os projetos atuais se beneficiam com os tampos e balcões de cozinhas ou banheiros em madeira. A tática é quebrar
a monotonia desses ambientes com um elemento mais antigo. Grandes mesas em madeira de demolição são robustas
e trazem um ar de tradição e rusticidade para o espaço de refeição. Nos quartos, a madeira de demolição pode aparecer
na cama, guarda-roupa e penteadeiras.
Revestimentos
A madeira de demolição não tem restrição para ser usada como revestimento. Paredes, pisos, forros são ótimas
opções para quem gosta de ambientes envelhecidos com elegância. Você também pode revestir lareiras e suportes para
plantas, mais conhecidos como jardins verticais.
Objetos decorativos
Procure criar revisteiros e prateleiras em madeira de demolição para usar na sala. Em molduras de quadros e espelhos, painéis de fotografias e televisão as espécies mais mescladas caem muito bem.
Como fazer a limpeza e manutenção
Por ser rústica e antiga, muita gente acha que a madeira de demolição vai durar a vida inteira, mas é preciso ter
cautela na hora da limpeza. Para manter suas peças sempre limpas, utilize um pano seco e macio e nunca coloque água
sobre o material. A manutenção da madeira de demolição se dá com alguns cuidados especiais. Se utilizada próxima
de aberturas ou em áreas externas, é importante protegê-la do sol. Se não for possível, você pode aplicar uma camada
de verniz nos materiais que estiverem mais expostos à luz solar.

4 ideias para pintar a parede de uma
forma diferente!

Com um longo tempo de isolamento social e o cansaço com a decoração, o que reinou foi a decoração faça você mesmo! Confira estas
ideias para pintar a parede de forma diferente que vão deixar a sua
casa mais descontraída. Quer mais? É muito fácil reproduzi-las em
casa. Separe a tinta, o pincel, o rolo e a bandeja e inspire-se!
Tendência nas paredes
Formatos de círculo e arcos são tendência na decoração!
Os círculos podem ser uma ótima cabeceira para a sua cama, o que
dará um tom único para o seu cantinho de descanso! Para fazer o círculo, você vai precisar de barbante, lápis e uma tachinha ou um pedaço de fita crepe. Uma ponta do barbante você vai prender no lápis e a
outra na parede com a fita ou a tachinha. Desenhe o círculo e pinte!
Os arcos podem delimitar um cantinho da sua casa, oferecendo
charme e destaque ao lugar! Nesse caso, você pode combinar a cor da
pintura com a cor dos móveis do ambiente. Vai ficar lindo!Desenhar
o arco é quase da mesma forma que o círculo, mas você fará apenas
meia volta e terminará o desenho com uma fita métrica.
Uma pitada de descontração
As formas geométricas na parede oferecem um ar descolado ao ambiente, seja ele a sala ou o quarto! Para fazer os triângulos é muito fácil,
você precisará de fita crepe e tinta! Em nossas redes, nós ensinamos

como fazer!
Cores em metade da parede
A divisão horizontal da parede
é a forma de deixar a sua casa
mais colorida com um toque de
elegância. O melhor de tudo é que
é superfácil de fazer! Meça a altura que você quer que fique a faixa
de cor na parede, demarque com
uma fita crepe e pinte. Depois que
você der as demãos de tinta necessárias e a parede estiver seca,
retire a fita e está pronto!
Ideias para pintar a parede sem regras
Se você quer um espaço mais
dinâmico, criativo e que estampe
a sua personalidade nas paredes,
então invista na pintura orgânica!
A regra é não ter regra. Deixe a
sua imaginação fluir e desenhe
formas abstratas ou não. Aqui
vão alguns modelos para você se
inspirar!

5 modelos de quadros de aviso que
são tendência
O quadro de aviso é um dos utensílios mais necessários em qualquer home office,
mas também tem ganhado espaço em outros cantinhos da casa. Além disso, os home
offices também ganharam uma cara mais moderna e menos engessada nos últimos anos,
o que aumentou a necessidade de uma atualização nos modelos de quadro de aviso. É
importante que, além de funcional, ele seja um objeto que acrescente na composição
visual da casa. Para te ajudar a escolher o melhor tipo de quadro de aviso entre os que
aparecem nas tendências, nós separamos alguns modelos aqui embaixo. Dá uma olhada!
1# Para os tradicionais, o quadro de
aviso de cortiça
O quadro de aviso cortiça é um dos mais
tradicionais de todos, mas em 2019 ele vai
aparecer reinventado. Além do modelo tradicional, retangular, você pode encontrar
versões menores e circulares, perfeitas para
serem usadas, inclusive, em outros ambientes
da casa que não o home office. Para usar a
cortiça como quadro para recados, fotos, lembretes ou outros elementos, você vai precisar
de pequenos alfinetes de papelaria — a única
desvantagem é que o material exposto vai ficar com pequenos furinhos nas extremidades.
Ainda assim, a cortiça é uma ótima opção por
ser sustentável e não acumular micróbios, ou
seja: perfeita para quem deseja apostar numa
decoração com fibras naturais.
3# O memory board aramado é o
quadro para recados de quem gosta de
decoração industrial
Se você tem o costume de usar o Pinterest
para buscar inspiração para a decoração da
casa, com certeza já encontrou algumas imagens com o memory board sendo usado no
home office. Esse quadro de avisos começou a
aparecer junto com a tendência de decoração
industrial, mas foi ganhando espaço em projetos diferentes com o tempo. Sua principal
vantagem é a facilidade em ser personalizado:
com prendedores para papel ou pregadores
pequenos você consegue fixar imagens, fotos,
pôsteres, lembretes e qualquer outra coisa
leve. Outro ponto positivo é que ele não precisa de muito esforço para ser fixado, já que
alguns preguinhos são o suficiente. E ainda
tem mais: se você não quiser prender o seu
memory board na parede, também pode apoiá-lo na mesa, criando um estilinho diferente!

2# O compensado de madeira também
pode servir como quadro de aviso
Seguindo a linha decorativa de quem curte
o quadro de cortiça, o compensado de madeira pode servir como base para um quadro de
avisos incrível — que também funciona muito
bem em áreas além do home office. Entre as
tendências de 2019, você encontra placas de
compensado grandes, apoiadas no chão e na
parede de salas, quartos e diferentes cômodos.
Multifuncionais, essas placas podem ser usadas como um quadro de aviso, mas também
podem abrigar prateleiras, espelhos, vasos
para suculentas e outras plantas… o que você
achar que coopere com a sua decoração.
4# Com os acessórios certos, você não
precisa de quadros de aviso
Para quem aposta numa decoração moderna e contemporânea, dar uma improvisada
maior no quadro de aviso também é uma tendência que deve ser levada em consideração.
Com as fitas adesivas decoradas, por exemplo,
você pode estabelecer uma área da parede do
seu home office para recados e inspirações. O
mesmo pode acontecer com objetos ressignificados: as pranchetas, por exemplo, podem ser
penduradas para abrigar uma série de coisas.
Seus recados também podem ser expostos em
mini varais com pregadores e, até mesmo, em
cabides que já vêm com prendedores. É bom
sair um pouco da caixinha, né? O importante
é que o resultado final seja a sua cara!
5# A placa pegboard é uma ótima opção de quadro de aviso para quem gosta
de praticidade
A placa pegboard já faz sucesso lá fora há
algum tempo. Assim como acontece com o
compensado, ela é uma placa de madeira (ou

metal) grande, mas tem furos em que você deve prender estacas. Com as estacas fixadas, é possível pendurar diferentes objetos, apoiar prateleiras e expor de tudo, desde vasos de plantas até
fotografias. As versões menores do pegboard podem ser colocadas na parede do home office e
têm o espaço perfeito para servir de quadro de aviso. E aí, qual dessas opções vai entrar na sua
rotina?

5 tendências de decoração para
2021
Mudar a casa é sempre bom! Ainda mais depois de um ano como
2020. Para 2021, traga uma nova energia por meio dos cômodos
do seu lar! Separamos 5 tendências de decoração para 2021 para
inspirar você no novo visual da sua casa. Claro que você não precisa
seguir à risca cada uma delas, elas darão um norte para você decidir
conforme o seu gosto!
Estilo industrial continua com todo gás!
Ainda não será o ano que o estilo industrial ficará de lado nas
casas brasileiras! O estilo de decoração traz tubulações aparentes,
parede de cimento queimado e de tijolo à mostra, trilhos de spot e
bastante metal aparecendo na decoração!
Menos é mais!
Se você quiser usar o minimalismo na sua casa em 2021, pense o
seguinte: menos é mais. Por isso, nada de cores muito chamativas
ou muitos adornos pela casa. Escolha cores mais neutras na tinta
da parede e em móveis e adornos que não chamam a atenção, mas
que proporcionem conforto ao ambiente.
Sua casa mais perto da natureza!
O próximo ano é para trazer a natureza para a sua casa! Escolha
móveis de madeiras, revestimentos que imitam o material e não
deixe as plantinhas de lado. O importante é você sentir que está em
meio à floresta mesmo estando em casa. Pode não parecer, mas isso
dará maior sensação de bem-estar a você!
Quais cores serão tendências de decoração para 2021?
As cores são o que mais conta na decoração quando o assunto é
tendência para o próximo ano! Aqui, vamos trazer duas apostas!
Uma é da WGSN, empresa especialista em previsão de tendência,
que escolheu a A.I Aqua como a cor do ano. Ela é um azul inspirado na tecnologia, como a cor das redes sociais, dos dois riscos de
lido no aplicativo do WhatsApp e até de links quando inserimos em
documentos.
A outra aposta de tendência de cor que evidenciamos é a da Suvinil, que escolheu a cor “meia-luz”, a qual inspira sonhos e a imaginação!
Tenha uma casa mais chique no próximo ano!
Se você está procurando uma casa mais elegante em 2021, aposte
nos revestimentos de grandes formatos. Eles darão uma sensação de
amplitude ao cômodo, uma vez que não é necessário tanto rejunte
no chão e dará um ar de elegância!

Como decorar o vão embaixo da escada
Uma das regras de ouro dos projetos modernos de decoração é otimizar
os espaços para torná-los mais funcionais. E nos dias de hoje, em que os
imóveis estão cada vez mais compactos, aproveitar cada cantinho da casa é
mesmo essencial. Até mesmo um espaço aparentemente complicado, como
o vão embaixo da escada, pode ganhar uma nova funcionalidade, bastando
para isso usar uma boa dose de criatividade, contar com um planejamento
adequado e muito bom gosto para transformar esse cantinho em um ambiente especial. Quer saber como?
Home office
Uma forma ao mesmo tempo básica e extremamente funcional de decorar o vão embaixo da escada é montar um pequeno escritório em casa. Essa
ideia é interessante especialmente para quem não conta com um cômodo
específico para montar um home office. No caso, coloque uma escrivaninha,
uma cadeira confortável, equipe o espaço com computador e um bom abajur e prontinho, você já tem um escritório! Para decorar, use porta-retratos,
quadros e o que mais quiser manter perto de você na hora do trabalho.
Jardim interno
Outro jeito bacana de aproveitar o vão embaixo da escada para deixar a
casa mais bonita e acolhedora é dedicar esse espaço à montagem de um jardim
interno — também chamado de jardim de inverno. O verde traz um toque de
vida e frescor para o ambiente, além de ter um enorme potencial decorativo.
Sendo assim, invista, claro, nas plantas, mas também em pedras, fontes e
outros elementos de decoração para deixar seu jardim ainda mais incrível.
Biblioteca particular
Se você não tem nenhum espaço exclusivo para guardar livros na sua
casa, que tal transformar o vão embaixo da escada em uma biblioteca particular? Para isso, instale prateleiras no ambiente e passe para a organização
do seu acervo. Aí é questão de gosto: os livros podem ser organizados por
gênero literário, nome do autor, nome da obra ou até por cor e tamanho dos
exemplares.
Espaço zen
O vão embaixo da escada também pode servir para montar um cantinho
de leitura ou um espaço zen, dedicado ao descanso e ao relaxamento. Coloque
aí tapetes, pufes, almofadas, um revisteiro, plantinhas e até mesmo elementos
exotéricos, caso goste. Velas, incensos, óleos aromatizadores e aparelhos de
massagem também são excelentes opções.
Armários planejados
Falta espaço para guardar os objetos da sua casa? Então aproveite o vão
embaixo da escada para instalar armários planejados, com portas e gavetas
para estocar brinquedos, ferramentas, itens de enxoval, álbuns antigos,
mantimentos e o que mais desejar. Só procure se lembrar de que esse armazenamento deve ser categorizado, para não misturar, por exemplo, alimentos
com produtos de limpeza.
Cantinho pet
Se você tem animais de estimação em casa, um jeito charmoso e aconchegante de acomodá-los, especialmente em épocas de frio e chuva, é montar um
lar para seus pets exatamente nesse vão embaixo da escada. Assim eles ficam
protegidos, acolhidos e sempre ao alcance de seus olhos. Não parece ótimo?

DIY: Faça você mesmo!
Quem ama livros sabe o
quanto é importante ter,
em casa, um lugar para
guardá-los. Por isso, as
dicas sobre como montar
um canto para leitura são
fundamentais! Com um espaço reservado da casa ou
mesmo com poucas prateleiras no próprio quarto, já
é possível garantir decoração ao ambiente, estimular
o aprendizado e ainda convidar ao relaxamento. Para
dar início a este projeto,
é importante saber como
organizar este espaço. Uma
sugestão é procurar manter
a ordem, assim fica fácil
encontrar o que procura.
Para isso, aqui vão algumas
dicas que poderão ajudar:
Como montar um
canto para leitura na
sua casa
1 - Escolha o espaço que
achar mais conveniente e
coloque estantes ou pequenas prateleiras;
2 - Separe os livros por
temas, autor ou importância e coloque-os em uma
altura razoável, que seja
fácil de alcançar e limpar;
3 - Coloque os volumes
sempre na vertical, isso
evita o indesejável mofo;
4 - Opte por locais arejados, mas longe da luz direta do sol - raios solares em
excesso deixam as páginas
amareladas e desbotadas.
A grande vantagem desse projeto é que, com ele,

Como montar um canto para
leitura
Descubra como organizar um espaço destinado aos livros, mesmo em ambientes pequenos
qualquer pessoa pode montar seu cantinho de leitura.
Mesmo em ambientes pequenos, é possível harmonizar estantes e prateleiras
em uma sala de estar ou
sala de TV, por exemplo.
Segundo a arquiteta e design de interiores Andreza
Baroni, “elementos decorativos e eletrônicos ficam
muito bem distribuídos
junto aos livros”.
Vale lembrar que o material escolhido para guardar os exemplares deve ser
resistente, assim o peso do
acervo não envergará a estrutura do móvel escolhido.
Por fim, uma iluminação
adequada trará harmonia
ao local e facilitará a leitura, proporcionando mais
atributos para relaxar.
Além da luz comum do
ambiente, deve-se ter uma
iluminação própria para
leitura, direcionado diretamente ao livro, como
luminárias de piso, spots,
abajures, leds ou lâmpadas
fluorescentes. Andreza explica que “pintar as paredes
com cores claras e neutras
ajuda na reflexão da luz”.
Outra dica é aproveitar ao
máximo a luz natural.

Decore e organize seu ambiente com gaveteiro
de aço

Peças são encontradas em diversas tonalidades e designs
Compacto e funcional, o gaveteiro
de aço deixou de ser uma peça tradicional encontrada apenas na cor
metálica e, com isso, passou a fazer a
diferença na decoração dos ambientes
da casa. Afinal, com o passar do tempo,
ele ganhou novos designs e cores mais
vibrantes.
Além de agregar força decorativa, o
móvel continua com sua função de ajudar na organização dos espaços. Nele,
você pode guardar seus documentos,
acessórios e o que mais desejar. Com
modelos que variam de duas até quatro gavetas, o produto fabricado de
aço tem outro importante benefício:
é resistente à umidade. Por isso, além
de colocá-los em cômodos internos
-- como salas, home office e quartos
--, você pode deixar os gaveteiros em
ambientes externos, como lavanderias
e garagens.
Selecione seu produto a dedo
Antes de adquirir os seus gaveteiros de aço, fique de olho em algumas
características, como a altura do produto, que varia entre 50 cm e 65 cm.
Já a largura das peças pode ser de 40
cm a 50 cm, enquanto a profundidade
fica entre 35 cm a 55 cm. Analisado o
tamanho, é hora de escolher a cor que
mais combina com seu espaço. Aqui
há modelos nas cores preta, branca,
amarela, marrom e azul.

Manutenção
Uma particularidade benéfica do
aço é sua fácil limpeza. Basta utilizar
um pano úmido e detergente neutro.
Para retirar gorduras ou sujeiras mais
difíceis, recorra a um segredinho simples: um pano umedecido com água
morna. Caso prefira, passe aspirador
dentro das gavetas a cada 15 dias para
eliminar a poeira.

