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Informação de imprensa 
 

 

Escolha o Efeito Decorativo que mais combina com 

você 

 

Além das milhares de opções de cores para mudar a decoração da 

casa, sempre há espaço para ousadia. Apostar em um efeito 

decorativo é uma forma de dar esse toque especial aos ambientes. 

Confira abaixo as opções oferecidas pela Suvinil, marca de tintas 

imobiliárias da BASF e líder do segmento Premium, de acordo com 

a sensação que se quer transmitir no cômodo a ser transformado: 

 

Para obter um ambiente 

requintado com um aspecto 

grandioso, escolha entre os 

efeitos Mármore, Lunar, 

Linho ou Madeira, de acordo 

com o que mais combina com 

o seu estilo. Essas opções 

levam charme e elegância para dentro de casa. Já para dar um ar 

de naturalidade e delicadeza ao cômodo e criar uma atmosfera 

diferenciada, a dica é optar pelo Efeito Camurça. 

 

Se o objetivo é ter um 

ambiente funcional e prático, 

sem abrir mão da 

modernidade, o Efeito Lousa 

é uma ótima pedida. Além de 

ser um dos mais desejados atualmente e ter uma ampla gama de 
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cores, com ele, é possível transformar a superfície em um painel 

para rabiscos, desenhos, agenda de compromissos ou, até mesmo, 

incluir a receita do jantar.  

 

Para quem busca facilidade de 

combinação e quer transmitir uma 

sensação de aconchego ao 

ambiente, pode optar pelo Efeito 

Bambu. Rústico e sofisticado ao 

mesmo tempo, ele é tradicional em países orientais e tem ganhado 

cada vez mais adeptos. Outras opções para levar equilíbrio, 

conforto e suavidade para as paredes da casa são os efeitos 

Pátina, Palha e Seda.  

 

Se a ideia é aliar a modernidade 

à versatilidade e dar um toque 

mais clean à decoração, aposte 

no Efeito Concreto, que se 

encaixa muito bem em qualquer 

ambiente. Se o morador tem um 

estilo mais tecnológico e inovador, a dica é optar pelo metalizado 

Aço Escovado.  

 

Para os amantes do design vintage, que têm o objetivo de 

transmitir a sensação de passagem do tempo na decoração, a dica 

é aplicar o Efeito Craquelado nas paredes. E, para compor o 

cômodo e manter vivas as lembranças do passado, uma ótima 

alternativa é renovar um móvel antigo, como um banco, espelho ou 

mesa de apoio.  

 

O Jeans Lavado é a melhor opção para os que gostam da 

decoração com um estilo casual. Assim como o tecido jeans, ele 

pode migrar do descolado ao chique apenas com a escolha dos 

objetos que complementam o ambiente. 

 



  

Para mais informações e dicas sobre decoração, 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, 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. 
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