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Transforme os quartos infantis com muita cor e
criatividade
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Quando se pensa em crianças, o primeiro cômodo que vem à
cabeça na hora da decoração é o quarto. A mudança de cores e
elementos da decoração de um ambiente infantil pode ser
aproveitada para estimular diversas sensações. Por isso, a Suvinil
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preparou sugestões para inspirar na hora de transformar o cômodo.

Os clássicos rosa para meninas e azul para meninos apresentam
cada vez menos adeptos. Já as tonalidades de cinza têm sido cada
vez mais pedidas nestes cômodos. Tons de verdes, amarelos e
laranjas dão a cara desta nova geração. Além disso, outras
composições mais universais e sem gênero encontram mais
espaço, por exemplo, as cores Geleiras (azul) e Pólen (amarelo).
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A customização dos móveis é uma ótima alternativa para
transformar o ambiente, além de ser um momento de interação
com o seu filho. Mudar a cor de uma escrivaninha ou da cômoda
pode ser uma opção simples e muito divertida. A dica é investir em
tonalidades mais claras na parede, como o cinza Crômio, e aplicar
combinações mais vibrantes nos móveis, como o laranja Papoula
ou o azul Oceano Pacífico.
Paredes mais dinâmicas também são bem-vindas aos quartos. A
sugestão é aplicar o Efeito Lousa, da Suvinil, em uma parede do
ambiente ou até mesmo na porta do armário. Além de funcional,
esta alternativa estimula a criatividade e a interação da criança com
os elementos da decoração.
Para os quartos infantis, que merecem uma atenção especial, a
dica é optar por um produto que não altere a rotina das crianças e
ajude a preservar a saúde. O Suvinil Família Protegida, por
exemplo, reduz 99% das bactérias da parede por até dois anos,
não tem cheiro e é lavável, facilitando a limpeza.

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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