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Cores de casas modernas: conheça projetos inspiradores
Essência
Outro fator importante a ser levado em consideração na hora
de escolher as cores de tinta para casas modernas é pensar na
essência, ou seja, na mensagem que você deseja passar tanto
na fachada da casa quanto nos cômodos internos. Lembre-se
que cores podem transmitir sensações e isso será um grande
diferencial na sua decoração. Cores claras como off white, por
exemplo, deixam o espaço mais leve, já tons terrosos ajudam a
passar sensação de acolhimento, enquanto cores mais vibrantes
deixam os espaços mais descontraídos.

Quais são as cores das casas modernas?
Bom, acima você pode conferir algumas dicas que com certeza
vão te ajudar na hora de escolher as cores modernas de casas que
melhor vão se encaixar no seu projeto. Mas agora, que tal conhecer as 7 cores de casas modernas mais usadas? Confira nossa lista
abaixo.

Manutenção
Não importa qual será a paleta de cores de casas modernas
escolhidas para a sua casa, pois a manutenção sempre será
necessária para manter a residência bonita e com cara de bem
cuidada, principalmente se falarmos sobre cores de fachadas
de casas modernas, pois a fachada fica sempre expostas a intempéries como sol, chuva e vento.
No entanto, algumas cores de casas modernas internas e
externas podem exigir uma manutenção mais frequente, pois
sujam ou desbotam com mais facilidade, como o branco, por
exemplo.

Cinza
Seja como cores de fachadas de casas modernas ou cores de
casas modernas internas, o cinza com certeza é a cor mais usada. E
isso acontece porque a cor cinza é atemporal e facilmente combina
com várias outras cores que você queira colocar no seu projeto.
Assim sendo, o cinza serve como uma base para cores de casas modernas externas e internas, sendo que você pode colocar o
seu toque pessoal em detalhes decorativos em outras cores como
amarelo, azul, verde, rosa, roxo e assim por diante.
Outra grande vantagem de usar tons de cinza como cores de
cores de casas modernas externas e internas é que ele não mancha
com facilidade, ou seja, exige menos manutenção. E para quem
gosta de uma decoração mais clean ou minimalista, tons de cinza
são ótimos como as cores de casas modernas internas, pois você
pode usar mais de uma tonalidade, fazendo o espaço ter personalidade e não ficar monótono.
Preto
Outra cor que faz sucesso em casas modernas é o preto, no
entanto, ele deve ser usado com muito mais cuidado que o cinza,
pois em excesso pode sobrecarregar a decoração, além disso, em
ambientes pequenos a cor preta pode passar a sensação de um
espaço ainda mais compacto, logo, use-o combinado com cores
claras como branco ou tons de cinza, e lembre-se também de investir em um bom projeto de iluminação.
Já como cores de fachada de casas modernas o preto é excelente
para dar destaque a algum ponto específico do projeto, além de
combinar muito bem com materiais como madeira, aço corten
e alguns tipos de pedra que trazem ainda mais personalidade e
contemporaneidade para a sua fachada.
Branco
O branco é uma cor versátil e neutra que é incluída em uma
grande variedade de projetos de casas modernas, pois além da
facilidade de usá-lo em diferentes estilos de ambientes e fachadas
de casas, a cor branca também é aquela cor perfeita para servir
de base em um projeto e combiná-la com diversas outras cores
ou tipos de revestimentos.
Além disso tudo, o branco consegue levar um toque mais sofisticado para a decoração de casas modernas e também contribui para
a sensação de amplitude no caso de casas modernas e pequenas.
No entanto, é preciso lembrar que o branco suja com muito mais
facilidade, logo, ele sendo usado como cores de fachadas de casas
modernas exigirá mais manutenção dos moradores para manter
a fachada bonita.
Azul
O azul também faz muito sucesso quando estamos falando sobre
cores de casas modernas, isso porque, ele pode ser encontrado em
diferentes tonalidades e assim conseguir passar diferentes mensagens no projeto. Tons de azul mais escuro como o azul marinho
e o azul petróleo, por exemplo, são excelentes cores modernas
de casas que conseguem acrescentar um toque de sofisticação
nos espaços. Já tons mais vibrantes como o turquesa traz um ar
mais jovem e descontraído à decoração, enquanto isso, tons claros como o azul pastel é ótimo como cores de casas modernas e
minimalistas.
Tons terrosos
Tons terrosos como marrom e terracota também estão entre
as cores de casas modernas, pois é uma forma de manter o estilo
contemporâneo nos espaços, mas se conectando com a natureza.
Os tons terrosos ajudam não apenas a deixar a decoração mais
bonita, mas também contribuem com a sensação de espaços mais
aconchegantes e podem ser facilmente combinados com outras
cores modernas de casas como cinza e branco, por exemplo.

Como escolher cores de casas modernas
Seja para área externa ou interna, na hora de escolher revestimentos ou cores de tinta para casas modernas é muito importante
levar alguns pontos específicos em consideração, pois isso contribuirá para espaços mais harmônicos e que realmente consigam
passar a mensagem que você deseja.
Além disso, também devemos lembrar que não precisamos nos
restringir a uma única tonalidade de cor quando estamos falando
sobre cores modernas de casas, pois você pode sim misturar cores
diferentes para trazer mais personalidade tanto para a fachada de
casa quanto para os cômodos da área interna.
Logo, se você quer saber quais são esses fatores que devem ser
levados em consideração na hora de escolher as cores modernas de
suas casas, basta continuar acompanhando nossas dicas a seguir.
Tanto as cores de casas modernas externas quanto as cores de
casas modernas internas devem ser escolhidas com base em projetos residências contemporâneas para assim conseguir trazer esse
ar moderno aos espaços. Mas lembre-se, você pode mesclar estilos
caso faça parte do seu gosto ou queira trazer um toque a mais de
personalidade para a decoração. Em casas contemporâneas com
toque do estilo industrial, por exemplo, fica super interessante
mesclar cores de tinta para casas modernas como cinza com materiais em tons terrosos como a madeira.
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DICAS

Dicas sobre o
uso de corrimão
de escadas do lar

Depois de todo quebra
quebra da reforma: derruba
parede daqui, sobe parede de
lá, instala piso, escolhe tinta.
chega a hora de dar atenção
aos acabamentos. Reforma é
cansativo, mas você não pode
deixar de dar uma atenção especial à finalização, pois esses
pequenos detalhes farão toda
a diferença na decoração. Se a
sua casa tem escadas, é preciso
ter um corrimão para dar mais
segurança. Dicas sobre o uso
de corrimão
Corrimão seguro
Para uma instalação segura é preciso seguir algumas
normas na hora da escolha do
corrimão, ele deve ser instalado de 80 a 92 cm do chão,
o guarda-corpo deve ter 105
cm de altura, no mínimo e a
distância entre eles deve ser
de 4 cm.
A empunhadura do corrimão mais indicada é a redonda,
com diâmetro de 5 cm, pois se
adapta melhor as mãos. É possível escolher vários materiais
para confeccionar o corrimão
da sua escada: madeira, aço,
ferro, inox e alumínio, porém,
o mais recomendado é o aço
inox, pois é de fácil limpeza e
resistente às ações do tempo.
O alumínio deve ser evitado
em casas litorâneas para não
enferrujarem com facilidade,
e os de madeira devem ser
tratados para que não sejam
atacados pelos cupins.
Tem crianças em casa?
A atenção deve ser redobrada, dê preferência para que o
modelo do guarda-corpo seja
instalado na vertical, com uma
distância de, no máximo, 11 cm
de cada um, para que o corpo
dos pequenos não tenha espaço
para passar. Se o guarda-corpo
for instalado na horizontal é
um chamativo para que eles o
escalem durante as brincadeiras e acabem se machucando.
Estilos
Para casas no estilo rústico,
o corrimão de madeira é o ideal, pois acompanha o estilo da
residência. Escadas clássicas
pedem um corrimão de aço
inox com pintura dourada.
Os guarda-corpos podem ser
feitos do mesmo material do
corrimão ou de vidro, mas se a
segunda opção for escolhida, é
preciso que o vidro seja temperado, mais resistente e menos
perigoso em caso de quebra.
Depois de escolher o material e o formato do seu corrimão, garanta que a instalação
seja feita por um profissional,
para que todas as normas de
segurança sejam cumpridas e
você tenha garantia de um bom
trabalho, aqui você encontra
serralheiros na sua região para
a fabricação e instalação do seu
corrimão.

Modelos de Escada de Madeira
Em projetos de casas arquitetônicos com dois pavimentos ou mais a escada
é um item indispensável,
mas além de funcional a
escada pode agregar muita
beleza ao ambiente. A escada de madeira está entre
as mais tradicionais e pode
ser encontrada em diversos
modelos, como a escada caracol de madeira, a escada
em “U”, em “L”, a reta, enfim, há modelos de escada
de madeira para todo tipo
de projeto e de gosto. E
hoje falaremos mais sobre
a escada de madeira, com
muitas fotos para se inspirar e também com algumas
dicas de como fazer escada
de madeira.

feita de madeira pode ser
usada em diversos tipos de
ambientes decorados, pois
ela se adapta bem tanto em
ambientes mais modernos
e sofisticados, quanto aos
ambientes com decoração
rústica e simples.

Modelo de escada de
madeira para ambientes rústicos

Os detalhes também podem te ajudar a incrementar a decoração rústica. Se
a sua escada de madeira
simples não possui muitos
detalhes rústicos, opte por
um revestimento de pedras
ou tijolo à vista nas paredes
do ambiente.

Como eu disse logo acima, é possível encontrar
modelos de escada de madeira diferentes no mercado
e o mais legal é que a escada

Para uma decoração rústica opte por modelo de escada de madeira simples, a
madeira de demolição, por
exemplo, é uma excelente
escolha para o modelo de
escada de madeira para
ambiente rústico. No projeto abaixo, observe que os
revestimentos de parede em
pedra e as arandelas conferem ainda mais personalidade ao espaço.

Modelo de escada de
madeira para ambiente
moderno
A escada feita de madeira não
precisa ser usada unicamente
em ambientes com estilo mais
rústico, alguns elementos podem
deixar a escada de madeira com
uma cara mais moderna e bem
atual.
O corrimão da escada de
madeira com certeza pode fazer
toda a diferença no resultado
final do ambiente com escada de
madeira. Utilizar um corrimão
ou guarda corpo de vidro é uma
proposta muito moderna e perfeita para deixar o ambiente mais
leve e com estilo contemporâneo.
O inox também é uma opção
bem moderna e excelente para
quem gosta de minimalismo. O
corrimão de inox traz modernidade e mais beleza para a sua
escada de madeira simples. Além
de ornar muito bem com diversos
móveis, eletroportáteis e eletrodomésticos presentes na casa.
Outra ideia é investir em uma
escada caracol de madeira com
um design arrojado. Esses modelos de escada caracol de madeira comumente se tornam um
grande destaque na decoração e é
uma forma de como fazer escada
de madeira para incrementar a
beleza do ambiente.
Modelo de escada de madeira para sala
Se a sua escada fica na sala, é importante investir em
um modelo de escada de madeira que seja bem bonito e
que entre em harmonia com a decoração, afinal, a sala é o
ambiente onde recebemos a maioria das visitas em casa, e
nada melhor que poder recepcioná-las com um ambiente
bem bonito e bem decorado.
A regra basicamente é em uma sala mais clean e moderna, opte por modelos modernos de escada de madeira para
sala, e em uma sala mais rústica e simples, opte por modelos
mais simples de escada de madeira para sala.
Mas claro, se você quiser mesclar os estilos de decoração,
também pode. Uma escada de madeira simples para uma
sala com decoração moderna também fica linda e você
pode colocar o destaque da decoração em outros pontos
do ambiente. Além disso, não deixe de investir em um belo
projeto de iluminação, incluindo spots de luz, luminárias,
pendentes, lustres e arandelas de acordo com a necessidade.
Como fazer uma escada de madeira

Se você está reformando ou construindo a sua casa e
sonha em ter uma linda escada de madeira para compor
a decoração, saiba que precisa seguir algumas regrinhas
de como fazer uma escada de madeira. Mas lembre-se, o
indicado é sempre contratar um profissional para evitar
qualquer problema em sua obra.
Dicas de como fazer uma escada de madeira
Altura do degrau
É importante que o altura dos degraus das escadas tenha
entre 18 cm e 20 cm
Profundidade do degrau
Os degraus da escada precisam ter 27 cm
Largura da escada
A largura mínima que uma escada deve ter é 80 cm,
assim é possível passar uma pessoa e ainda colocar um
corrimão e para uma escada acomodar bem duas pessoas
lado a lado é preciso que ela tenha 120 cm
Comprimento da escada
Toda escada tem um piso a menos que o número de
altura, ou seja, se você tem 15 de altura, a sua escada terá
14 pisos
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Modelos de janela para banheiro e dica
para escolher a melhor
A importância da janela para
banheiro também pode ser vista
na grande quantidade de modelos
que podem ser encontrados no
mercado, estes que foram desenvolvidos para atender diferentes
públicos e demandas. Exemplos
disso são a janela de alumínio para
banheiro, a janela basculante para
banheiro, a janela de vidro para
banheiro e até mesmo a janela de
madeira para banheiro.
Se você já se deu conta da necessidade de fazer uma escolha
acertada da janela para banheiro,
continue lendo e confira informações muito valiosas sobre os
principais modelos do mercado.
Aproveite também para descobrir
de uma vez por todas se é válido
utilizar uma cortina para banheiro na janela, além de uma galeria
com modelos lindos e inspiradores
para você e sua reforma.
A vantajosa janela de alumínio para banheiro
A verdade é só uma: quando
pensamos em janela para banheiro, muitas vezes nos vem à cabeça
a janela de alumínio para banheiro. Isso é comum por uma série
de motivos, mas o principal deles
é o fato de este ser um modelo repleto de vantagens, o que, por sua
vez, explica sua popularidade nos
mais variados tipos de lavabo, que
possam existir no Brasil e mundo
afora.
A janela de alumínio para
banheiro possui, por exemplo,
uma das maiores durabilidades
do mercado, sendo resistente aos
raios solares e também à umidade, algo muito importante. Além
disso, esse modelo de janela para
banheiro é fácil de ser instalado,
o que muito se deve à leveza do
material, característica esta que
também contribui para outra
vantagem inegável: a facilidade
de limpeza.
Qual o tamanho de uma
janela de banheiro?
Segundo pesquisas realizadas
no mercado, o tamanho da janela
para banheiro varia de 0,40 cm,
0,50 cm e 0,60 cm, independentemente se for apartamento ou casa.
A moderna janela de vidro
para banheiro
A janela de vidro para banheiro
é um modelo muito moderno e fácil de ser encontrado no mercado.
Seu uso é associado justamente a
decoração que segue o estilo mais
modernista, dando ao cômodo
uma estética interessante. Além
disso, a janela de vidro para banheiro oferece ao ambiente uma
maior iluminação e possibilidade
de arejamento, o que evita a presença de mofos.
No entanto, é válido ressaltar
que, a depender do revestimento
do vidro, esse modelo de janela
para banheiro possui a desvantagem da falta de privacidade. Há
quem opte por colar um adesivo
fosco na janela e assim ter a privacidade mantida, mas ainda há
outras possibilidades, como por
exemplo instalá-la em algum lugar
alto o bastante para que apenas
a luz seja uma questão. E não se
esqueça de adicionar um espelho
para banheiro bem bonito.
A controversa janela de madeira para banheiro
Apesar de muito comum, a

janela de madeira para banheiro
costuma causar discussões quando o assunto é sua validade como
peça de um cômodo tão úmido
quanto um banheiro. Isso é importante principalmente pelo fato da
madeira não ser um material muito resistente à umidade, sobretudo
se o revestimento a ser utilizado
nessa janela para banheiro não
possuir propriedades antimofo.
Dito isso, se for mesmo o caso
de você preferir uma janela de
madeira para banheiro, procure
saber se ela foi envernizada ou
pintada com produtos que impedem o apodrecimento do material.
Essa checagem é importante principalmente pelo fato de existir a
possibilidade de o mofo da janela
para banheiro chegar à parede e
acabar com toda a estrutura física
do cômodo, exigindo reformas e
mais custos.
A popular janela basculante para banheiro
Em termos de popularidade, a
janela basculante para banheiro
é o que há de melhor, sobretudo
pelo fato de esse ser um modelo
muito versátil, podendo ser feito
dos mais variados materiais. O
alumínio, assim como o vidro e
até mesmo a madeira, por exemplo, é muito comum na janela
para banheiro que possui o design
basculante, aumentando muito a
popularidade do modelo.
Além disso, a janela basculante
chama a atenção pela sua facilidade de abertura, que de fato é muito
mais interessante que a de outros
modelos, como por exemplo a janela para banheiro pivotante e a
janela para banheiro projetante.
No entanto, pode acontecer de
com o tempo a janela para banheiro basculante perder mobilidade,
por isso é importante lubrificá-la
com frequência.
Como usar cortina para
janela de banheiro?
Uma questão comum no universo da decoração é a validade
de usar uma cortina para janela de
banheiro, tendo em vista que estamos falando de um cômodo que
permanece úmido por um grande
período de tempo. No entanto,
existem, sim, opções interessantes de ter uma boa cortina para
janela para banheiro sem que a
peça fique suja e inutilizável para
o ambiente.
Uma forma interessante de
fazer isso é utilizar modelos pequenos, que cubram pouco ou
apenas uma parte da janela para
banheiro. Essa técnica pode ser
elevada ainda mais se você optar
por uma cortina de tecido transparente, como a de renda, por exemplo. Se for o caso, uma simples
persiana também pode ser uma
excelente opção, sobretudo se sua
cor combinar com os outros itens
do cômodo.
Quando o banheiro não
tem janela?
Para aqueles que não tem a
possibilidade de instalar uma janela para banheiro no projeto, a
dica é apostar no uso do exaustor.
Esse equipamento possui uma hélice que capta o ar de dentro do banheiro e joga para fora do imóvel
por meio de um duto, garantindo
a boa ventilação do cômodo.

Modelos de portão: saiba como escolher
o certo para a sua casa
Portões de entrada são muito úteis para a frente de casas,
para a segurança e privacidade
da sua família. Eles podem
coibir a entrada de pessoas
desagradáveis, evitar que seus
animais escapem e permitir
que seus filhos brinquem com
tranquilidade no quintal. A

Ferro – Material não indicado para quem vive no litoral, devido à maresia, ou para
quem reside em clima frio e
úmido, pois é vulnerável a
corrosões. Os portões de ferro

grande dúvida para quem
pretende instalar ou trocar de
portão é qual escolher. Os portões são fabricados em vários
tipos de materiais, tamanhos
e desenhos, o que influência
no seu preço final. Para ajudar
na sua escolha, o GetNinjas
identificou as vantagens e des-

vantagens de alguns modelos
de portão.
Confira: Modelos de portão
Madeira – Ideal para portões eletrônicos, pode ser pintada, envernizada ou tratada
de outra forma (envelhecida,
com patina, etc.). No entanto, portões feitos em madeira

costumam ser caros e exigem
manutenção. O tipo de madeira também influencia o preço
e a durabilidade. Os portões
de madeira devem ser lixados
e envernizados regularmente
devido à exposição ao sol que
os desgasta e torna inestéticos.

são mais baratos, mais resistentes a impactos e permitem
uma variedade maior de estilos, necessitando, porém, de
manutenção semestral para
cuidar da ferrugem.

Alumínio – Também é mais indicado para quem deseja um portão
de alumínio automático, pois não
necessita de um motor tão potente
devido à sua leveza. Os portões de
alumínio são fáceis de limpar, não
enferrujam tanto quanto os de ferro
e não sofrem com a exposição ao sol

como os de madeira. Este material
oferece muitas opções estéticas e
não precisa ser pintado, pois o alumino por si só é suficiente para a
sua durabilidade. Porém, se estiver
parafusado, soldado ou pregado
com algum material ferroso, pode
corroer rapidamente.

Nicho de Porcelanato: ideias para seu
banheiro
Qual o melhor tipo de
porcelanato para nicho?
Entre tantos tipos de porcelanatos, é normal surgir a
dúvida: “qual o melhor porcelanato para o nicho?”. A resposta é simples: todos. Tudo
depende do seu gosto e estilo

de projeto.
Para ambientes luxuosos,
indicamos o nicho de porcelanato para banheiro com
acabamento polido e marmorizado. É chique e elegante.
Destaca a decoração de modo
inigualável.

Tipos de nicho de porcelanato
O nicho de banheiro porcelanato pode ser feito de
duas maneiras: interno ou
externo.
Os nichos internos são embutidos na parede. Eles são

perfeitos para ganhar espaço
em ambientes compactos,
como o banheiro. Já os modelos externos não precisam
interferir na estrutura da
parede, é possível instalar em
qualquer ambiente da casa
sem precisar de reformas.

