
 

 

 
Inspire-se no Verão para decorar sua casa  

Saiba como levar para o seu lar as energias da estação por meio das cores 
 

 
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020 - Praias, dias ensolarados e céu azul. Não dá para negar que a 

estação mais quente do ano traz boas vibrações e leveza ao dia-a-dia. Para prolongar essas 

sensações, a Suvinil separou algumas dicas de cores para levar o verão para dentro da sua casa. 

 

A areia da praia e o pôr do sol transmitem a energia dos tons alaranjados cobre e marrom, ótima 

ideia para criar um clima aconchegante e se reconectar com a natureza. Chapéu de Sol vem para 

trazer as memórias e calor da estação, ainda mais em ambientes com boa iluminação natural e 

plantas. 

 

 

Os tons de rosa, ainda em alta, mas ganhando uma nuance mais alaranjada transmitem tranquilidade 

e leveza para o lar. A cor Suco de Maça, da Suvinil, é bastante versátil e possibilita várias 

combinações com outros tons, texturas, papeis de parede e objetos de decoração.  



 

 

 

 

Já o verde com nuances de azul remete ao céu aberto, às praias e piscinas. Assim como o barulho do 

mar, ele traz relaxamento, descanso e garante que a sensação de frescor te acompanhe. A cor 

Horizonte é perfeita para repousar os olhos e descansar a alma. 

 

 



 

 

 

Para mais inspirações na hora de mudar a sua decoração, acesse o Pinterest da Suvinil. 

 

Sobre a Suvinil 

Nós somos a Suvinil, a marca de tintas decorativas da BASF mais presente na casa dos brasileiros. 
Desde 1961 acompanhamos as suas histórias e te ajudamos a transformar os lugares onde você 
mora, vive e se expressa. Temos como premissa o relacionamento próximo com nossos 
consumidores e parceiros, e nosso objetivo é fazer parte dos momentos mais especiais da sua vida. 
Para isso, oferecemos uma linha completa de produtos para você pintar paredes, pisos, tetos, 
azulejos, madeiras, metais, entre outras superfícies. Tudo isso é preparado em nossas fábricas 
localizadas em São Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE). Vem saber mais sobre a 
gente!  
www.suvinil.com.br. 

 
 
 
 
Informações para a imprensa 
 

 
 

 

Letícia Castro (11) 3147-7413 

Maria Luiza Samia (11) 3147 7462 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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