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Uma tendência 
que está surgindo e 
ganhando espaço 
nas casas é o tile 
e erything, que não 
é nada mais nada 
menos que colo-
car pastilhas de 
azulejos em tudo. 
Aquelas que cos-
tumamos usar nos 
banheiros? Sim! 
Hoje elas invadem 
vários ambientes 
da casa em objetos 
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Assim como a moda, a decoração também se inova e se reinventa de 
tempos em tempos. Passamos a ficar mais em casa e a valorizar nossos 
espaços, além de querer deixá-los mais funcionais e bonitos. Mas você 
não precisa de grandes obras e quebradeira, para fazer transformações 
que valorizem sua casa. Pequenos detalhes podem transformar os am-
bientes deixando-os mais aconchegante e com sua cara. 

A iluminação da casa é uma das par-
tes mais importantes. Somos programa-
dos biologicamente para saber quando 
é a hora de dormir e acordar, com a ilu-
minação externa.

Cada cômodo tem que ter um tipo de 
iluminação, e encontramos disponíveis 
no mercado lâmpadas de várias cores 
e estilo.

Invista em luminárias para criar ilumi-
nação ambiente. Para as tendências de 
2021, as geométricas com traços retos 
são a grande aposta e dão um ar de ele-
gância e sofisticação. Elas podem ser 
de teto, chão ou mesa. 

Comer todos os dias em casa também 
passou a ser uma novidade para muitas 
pessoas durante a pandemia. Com mais 
tempo para as refeições podemos traba-
lhar todos os sentidos, e como também 
“comemos com os olhos” a decoração 
da mesa pode tornar esse momento ain-
da mais prazeroso.

Escolher a toalha, louça, copos, talhe-
res e até mesmo uma simples decora-
ção para mostrar carinho e cuidado com 
você e seus familiares.

 Seja para um café da manhã, almoço 
ou jantar, jogos americanos e sousplat 
podem trazer cores, texturas e beleza 
para sua mesa. Além de decorar, também 
permite que seja mais fácil a  limpeza. 

Almofadas são os itens que podem transformar 
seu ambiente e adicionar aconchego. Há uma gran-
de variedade de tamanhos, cores e texturas. Podem 
estar presente na sala, quarto e até em áreas exter-
nas. Espalhadas pelo chão criam um clima despo-
jado e acolhedor. Você pode trabalhar com mix de 
estampas, e assim como nas roupas, a dica é esco-
lher uma cor em comum e deixar a criatividade fluir.

PASTILHAS PELA 
CASA TODA

que fazem parte da decoração. Coloridas ou 
neutras já modificam o cenário.

Aparadores de mesa, mesinha de cabeceira 
entre outras. O revestimento pode modificar seu 
móvel trazendo uma nova cara. 


