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Suvinil dá dicas para decorar quartos compartilhados 

 

 

A decoração de quartos compartilhados é um desafio. Este cômodo 

é o que mais transmite a personalidade de uma criança ou 

adolescente. Por isso, a Suvinil preparou algumas dicas para 

transformar o espaço de uma forma mais original e que concilie a 

individualidade de cada um.  

 

Os primeiros elementos que avaliamos na escolha das cores para 

um ambiente são a sensação e estilo. Para um quarto 

compartilhado, a ideia é proporcionar um espaço de auto 

expressão para cada um dos filhos, equilibrando os diferentes tons 

e personalidades em um mesmo ambiente.   

 

Neste contexto, o ideal é que cada uma das crianças escolha 

aproximadamente três cores que mais gostam e variações de 

intensidade destas tonalidades. A partir desta pré-seleção fica mais 

Março de 2017 

 

Priscilla Mendes 

Fone: 011 2039-2461 

Fax: 011 2039-2505 

priscilla.mendes@basf.com  

 

Luiziana Ribeiro 

Fone: 011 2039-2379 

Fax: 011 2039-2505 

luiziana.ribeiro-

oliveira@basf.com  

 

http://www.basf.com.br/


  

fácil harmonizar os dois lados, com uma cor intensa como o 

amarelo Pólen e uma mais clara como o Violeta-vapor, no caso de 

um gostar de amarelo e o outro de roxo, por exemplo.  

 

Outra alternativa é arriscar em tonalidades de cinza, que têm sido 

cada vez mais pedidas nestes cômodos multifuncionais.  O Crômio 

ou Elefante, por exemplo, é uma opção para harmonizar o 

ambiente e dar ênfase a objetos mais personalizados para os dois 

lados do quarto. 

 

E por que não apostar em paredes mais 

dinâmicas para separar os espaços? 

Arriscar em grafismos ou no Efeito 

Listrado é uma ótima pedida para levar 

mais originalidade ao cômodo. Esta 

alternativa pode inspirar diferentes 

composições, além de levar mais cor ao 

ambiente.  

 

 

Já para os mais práticos, a sugestão é aplicar o Efeito Lousa. Esta 

opção estimula a criatividade e a interação com os elementos da 

decoração. A dica é aplicar o efeito na porta do armário, por 

exemplo, com cores mais alegres e divertidas, como o laranja 

Papoula, que estimula a comunicação e integração, ou o azul 

Oceano Pacífico, que passa mais equilíbrio e aconchego.   

 

 

 



  

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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