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Equilíbrio nos tons
Dos aquarelados ao
vibrante vermelho.
Você pode ousar!

Na linha da moda
Looks práticos deixam
o bebê à vontade

listras
aquarela
tintas

Impermeáveis
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Listras vão
com tudo
Versáteis e atemporais,
elas conferem elegância
e movimento ao décor

Carrinho, babador,
malas, livros e outros
itens à prova d’água

Ninguém
resiste a uma
caixinha

Lindas e úteis, elas
ajudam a decorar e
organizar o espaço.
24 modelos e um
passo a passo

TENDÊNCIA | Aquarela

Belo como

uma pintura

Combinação
de tons
rosa-antigo,
off-white
e branco
resultam em
um cenário
delicado como
uma obra
aquarelada

Sutilmente, tons pastel colorem o quarto, enquanto rosas
estampadas no papel de parede com estética aquarelada
levam ainda mais romantismo à feminina composição
texto cristiane amaral | fotos renata d’almeida
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Em estilo
provençal,
dossel em
ferro com
flores e véu
em voal. Nas
almofadas,
requinte do
ponto palito

Rosas
estampadas
no papel de
parede simulam
pinceladas
à mão. Uma
graça!

um quarto delicado, romântico e feminino, além de um ambiente capaz de adequar
às várias fases da infância. Esses foram os pontos de partida para a decoração do espaço
para a princesinha da família. Para tal resultado, definiu-se a combinação dos tons
off-white, branco e rosa-antigo, o que garantiu a leveza no visual com o efeito aquarelado
dos matizes. O toque romântico veio à tona com o estilo provençal do mobiliário
juntamente com os complementos, repletos de detalhes, e do enxoval, expoente de
bordados, rendas e babados. Ainda compondo o modo francês de decorar, o revestimento
com estampa de rosas e estética aquarelada foi aplicado na parte superior das paredes
– enquanto a porção inferior apresenta falso lambri. Como tema para decoração, entram em
cena ursinhas em pelúcia usando vestidos combinando com as cores do ambiente.
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Revestida
em tecido, a
poltrona Bergère
exibe detalhes
listrados, sempre
em tons
pastel

Fornecedores

Projeto: Quarto de Lua (Campinas)
Móveis: Quarto de Lua (Campinas)
Enxoval: Quarto de Lua (Campinas)
Complementos decorativos e paredes:
Quarto de Lua (Campinas)
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Caprichosos
acabamentos,
como
bordados,
aplicações,
babados e
rendas, levam
beleza às
almofadas da
cama auxiliar

