
 

 

4 dicas para transformar sua 

casa nas férias 
 

Repagine sua casa nas férias para receber seus amigos e sua família. Uma boa dica é brincar 

com tonalidades vibrantes e elementos da natureza, levando para cada cômodo a sensação de 

relaxamento, aconchego ou integração entre as pessoas. Veja abaixo as dicas da Suvinil para 

deixar os espaços mais descontraídos e com a cara do verão: 

1. Cozinha – opte por cores vibrantes para estimular a integração entre as pessoas  

A cozinha é um espaço de conivência, por isso a dica é misturar cores vibrantes com tons 

mais neutros, como o laranja Ocre ou Vermelho Escarlarte combinado com o cinza 

Asteróide. Essa mistura ajuda a proporcionar a comunicação e a integração entre as 

pessoas. Você pode também investir em tons de amarelo, como o Girassol, para dar uma 

pitada de inspiração e criatividade ao ambiente. Além de instigar as ideias, essas 

tonalidades são convidativas e transmitem receptividade.   

2. Sala – aposte em elementos que 

transmitam leveza e crie uma atmosfera 

propícia para explorar os afetos 

Tonalidades rosas e alaranjadas despontam 

como os novos neutros na decoração, mas 

com um toque de sensibilidade e leveza. Para 

revestir este recanto dedicado às relações e 

aos afetos, combine tonalidades como 

Naturale com Bala Toffee e aplique pitadas de cores como Zimbro e Citrino. 

 

3. Quarto - traga os elementos do mar para transmitir calma e tranquilidade no seu 

cantinho 

https://goo.gl/1HsX2q


 

 

Para isto, os azuis são uma ótima opção, pois acalmam a mente e propiciam o 

relaxamento para um sono mais leve. Para proporcionar conforto no seu quarto sem deixar 

a originalidade de lado, combine os tons Lagoa Azul, Miosótis, Azul Cobalto e aplique 

uma pitada de Azul Átomo.   

4. Cantinho de meditação – torne este espaço zen 

Para uma área meditativa, aposte na combinação das cores 

Quartzo Violeta e Ametista, que carregam a energia do 

mineral que lhes dá nome e são tonalidades capazes de 

equilibrar pensamentos e emoções. A composição, que 

invoca a conexão entre espaço físico e astral, tranquiliza e 

traz um toque de mistério, é ideal para locais de meditação e 

terapias energéticas, ou apenas para quem deseja um lugar 

da casa para silenciar de vez em quando. Se você tem uma 

piscina nesta área, uma opção é a pintura do deck, pois além 

de renová-lo, ela protege a madeira das ações do tempo. 

  

Para mais dicas de combinações de cores, acesse: www.suvinil.com.br 

 

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 112 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: Químicos, Produtos de Performance, 

https://goo.gl/rYQvCD
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Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para Agricultura e Petróleo e Gás. Em 2015, a BASF gerou 

vendas de mais de € 70 bilhões. 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. 

 

                       

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Manoela Machado – (11) 3147- 7240 

Cristhiane Nardini – (11) 3147- 7254 

Andrea Benedetti – (11) 3147- 7467 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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