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Como combinar cores vibrantes no mesmo ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hora de repaginar a casa, uma das principais dúvidas é como 

escolher as cores. Afinal, o que é indicado na hora de pintar um 

ambiente? O ideal é escolher os tons de acordo com a sensação 

que se quer transmitir em cada cômodo. A Suvinil tem observado 

que cada vez mais as pessoas buscam pelos tons vibrantes em 

suas casas.  

 

Essas cores mais fortes estimulam a comunicação, integração, 

criatividade e passam uma sensação de alegria ao ambiente. São 

ótimas opções para sala, cozinha, churrasqueira, home office e 

brinquedoteca. Confira abaixo algumas dicas para harmonizar os 

tons vibrantes com a decoração. 

Para os mais criativos e que buscam inspiração, uma ótima pedida 

é utilizar cores laranja, como o Papoula ou Tijolo, e combiná-las 

com tons de azul, como o Apatita. Outra dica é misturar as 

tonalidades primárias entre si, como Amarelo-bandeira, Azul-

royal, Vermelho-amor ou o verde Samambaia. Deixe a casa 
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alegre renovando também os objetos de decoração. A sugestão é 

mudar a pintura de cadeiras, armários e mesas. 

Aposte em um ambiente colorido e com muita personalidade 

harmonizando o tom Azul-royal com o amarelo Mostarda Dijon. 

Para dar um toque de simplicidade, complemente a decoração com 

objetos rústicos e feitos com madeira. Se a pedida é transformar o 

cômodo com mais ousadia e requinte, opte pelos tons violetas. 

Essas cores remetem às flores e dão um ar mais sofisticado ao 

ambiente, como as tonalidades Cardo e Geleia de Uva.  

Outra tendência para quem quer estimular a criatividade e se 

aventurar no famoso “faça você mesmo” é criar grafismos nas 

paredes. O mix gráfico pode inspirar diferentes composições, com 

destaque para a mistura das formas geométricas em cores 

vibrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, acesse: www.suvinil.com.br  

 

Fotos em alta resolução: https://we.tl/CyYdrRVBtY 

   

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 cons is tente,  

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, epóx i e 

complementos para pintura. Seu portfólio, produzido nas fábricas ins taladas em 
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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, 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 

Thiago Salles – (11) 3147- 7426 

suvinil@maquinacohnwolfe.com   

www.maquinacohnwolfe.com/  

  

http://www.basf.com.br/
mailto:suvinil@maquinacohnwolfe.com
http://www.maquinacohnwolfe.com/

