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Informação de imprensa 
 

 

Transforme os ambientes integrados com mais 

harmonia e originalidade  

Com metragens menores, os ambientes da casa estão cada vez 

mais integrados. Esta opção economiza espaços e deixa o lugar 

mais amplo e pronto para receber os convidados. Por isso, a 

Suvinil preparou algumas dicas para deixar a decoração mais 

original e sofisticada nestes cômodos.  

Em ambientes pequenos, a cozinha 

ganha mais visibilidade ao ser agregada 

à sala. Nestes caso, é natural encontrar 

uma harmonia e, às vezes, até uma 

continuidade da paleta utilizada entre os 

dois espaços. Uma tendência que está 

conquistando muitos adeptos é o estilo 

mais industrial, a indicação é usar 

paletas em tons mais cinzas, como o 

Elefante e Crômio, e pitadas de tons quentes, como o laranja 

queimado Papoula. 

Outra integração muito comum quando se quer ganhar mais 

espaço na casa é juntar a sala com a varanda. Esta opção é ótima 

para ter um ambiente mais conectado com o exterior. Além disso, 

uma dica para dar outra vida a decoração é compor o cômodo com 

jardins verticais. Os vasos de plantas podem ser pendurados nas 

paredes com ganchos, criando um cantinho perfeito para relaxar.  
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Investir em objetos multifuncionais também é uma boa alternativa 

para economizar os espaços. Neste caso, as cores podem trazer 

mais personalidade aos baús, cadeiras e estantes. Para os mais 

clássicos, a sugestão é investir em combinações com uma paleta 

mais terrosa. A mistura do tom Choconhaque com Allure, dão um 

toque aconchegante ao cômodo. Já para quem quer colocar um 

pouco de cor no ambiente, opte por tonalidades mais vibrantes nos 

móveis, como o amarelo Mostarda Dijon ou Azul-royal. Essas 

cores podem ser combinadas com tons mais neutros nas paredes. 

A pintura é sempre uma opção muito vantajosa, pois ajuda a 

renovar ambientes e tem um ótimo custo-benefício. Para estes 

espaços com poucas metragens, a Suvinil indica o produto Maxx 

Rendimento, que é envasado em latas de 12,5 litros e pinta até 

500m2 por demão. Isso equivale à pintura de uma demão de um 

apartamento de 120m², levando em consideração paredes e teto. O 

produto rende o mesmo que uma lata de 18 litros e é super fácil de 

aplicar. 

Confira mais inspirações: https://br.pinterest.com/tintassuvinil/  

 

Sobre a Suvinil 

A Suvinil é a marca de tintas imobiliárias premium da  BASF e lidera a 

participação no segmento. A marca tem uma estratégia de negócio consistente, 

pautada em relacionamento com clientes, inovação e fortes investimentos. 

Adquirida em 1969 pela BASF, que entrava no ramo de tintas globalmente, a 

Suvinil possui mais de 50 anos de boas práticas, que resultaram numa completa 

linha de produtos constituída por látex PVA, acrílicos, esmaltes, vernizes, epóxi e 

complementos para pintura. Seu portfólio, produzido nas fábricas instaladas em 

São Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE), atende todo o 

mercado nacional. 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

https://br.pinterest.com/tintassuvinil/


  

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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Manoela Machado – (11) 3147- 7240 

Cristhiane Nardini – (11) 3147- 7254 

Andrea Benedetti – (11) 3147- 7467 
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