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Informação de imprensa 
 

 

Suvinil dá dicas para surpreender o parceiro no Dia 

dos Namorados 

O Dia dos Namorados é a data perfeita para usar a criatividade e 

surpreender. Para dar uma mãozinha e emocionar o seu par, o 

Faça Você Mesmo é um ótimo aliado para criar um presente cheio 

de personalidade. Por isso, a Suvinil traz dicas para manter o clima 

especial desse dia durante todo o ano. 

Para quem está morando junto, uma dica é aplicar o Efeito Lousa 

em um cantinho da casa. Esta parede funcional ajuda a dar outra 

cara ao ambiente, além de ser uma opção para deixar uma 

mensagem criativa para o parceiro. Neste caso, uma alternativa é 

usar o Suvinil Seca Rápido para fazer o efeito na cor Vermelho 

do Amor e combinar com tonalidades mais neutras, como Areia 

do Deserto ou Allure.  

Outra ideia é separar os registros mais significativos do casal e 

fazer um espaço cheio destes momentos. Uma dica simples é 

prender um pedaço de barbante na parede e colocar as fotos com 

grampos coloridos, fazendo um varal de recordações. Investir em 

tonalidades mais neutras, como o cinza Elefante, é uma ótima 

pedida para harmonizar o ambiente e dar ênfase a estes objetos 

mais personalizados. 

Transformar aquele móvel com memórias afetivas para o casal 

também pode ser uma opção criativa. Uma alternativa é colocar 
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pitadas com tonalidades mais vibrantes nestes elementos, como o 

vermelho Maçã do Amor, por exemplo.  

Para facilitar a escolha da cor para cada ambiente, a marca Suvinil 

oferece o aplicativo Simulador Suvinil. A ferramenta disponibiliza 

1,5 mil opções de cores da marca para simular a pintura em 

espaços reais, baseado em fotografia, com a facilidade de pintar 

com apenas o toque do dedo. 

Para mais informações, 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 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: 

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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